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GÜNLÜK SiYASİ ALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Kuruş 

Be 
l'nl.at mul ald•:-.l•~ Ci

aıı< ·ıı.ın ne rlir.i 7.h arcti c
l>t i. i clt>;:,ildir. 11~ıc muhnk
ı .. l l,i hundan A' nıpa için 
h, ı h lıır '-Q ı ılmıru.ımı ilı
t iı l.J ~oı,·.~r. Uir f\oma tel
grvft, ılohn:b Jı bir li~n il .. , 
n r~?. if·.a:ıtfa lmlwıuyor. 

H'lm<'~ a giır<', Il<'rl:ı de ye
ni \' ruıı::nm <'-.<' J, rı hazır
lan."• I.tır. A\ntpanm yeni
tlcıı tntı7iıııi i<.:'n <'mubu ~ırhi 

r~ 
Iran gazeteleri 

ZİB EDiYOR 
neşredilen vesikalara 

hayret 
Sovyet

ediyor 1 

ı 
ı 
1 

1 n <"·rlc inin h.ım clo Iazım 

· · ~ :"liln er tlı•\ letll'ri hu 
•iffill ort, <lan lmldır- ı 

o(,' 

.ı\' rupa de,·:ım-

.ALÇIN 1 

Basmulıarriri: 

Necib Ali KüçUka 
-0----

Doğru ve son haberler 
Seçme yazılar 
Zengin ınünderecat 

----o-

Pek yakır.da çıkıyor -rr--iii!I! -

lerin • • e rıemmıy t vermesıne 

ikinci smıfaıla 

lngmz - Fransız 
donanmaları 

Yuı:an: Emekli general 
ı1U ihsan Sahis 

Vçiiııdi sayfada 

Yazan: ŞiiJ,rii Ruban 

Dördüncil sayfada 

- • 
ım a n 

·us donanması Var
na açıklarında ma-
nevra yapıyormuş 

1 

Rumanyada karışıklık 

Traırih anyanın Sil~ ~hrinden bir ınanzan 

Fransız Meclisi 
Kanunuesasinin 
Tadil ini kabul etti 

Cenen e, 9 (a.a.) - Vichydcn 
alımın haberlere göre, Herriot, 

(Sonu 3 ı.uıe,ı uyfada) 

Eufgaris tan hatıralnıın 
n:ımı nltmcfa kaleme aldığı \'e 
13imdi~·f· l\:::.clar gizli kabııı5 bir 
t o?r tarihi hi!dit>cleri a:rdınJa-

ı ı tan hafıralanclır. • 

7 @ ı Bulgar İ:ıf 7n haflraiar.ım 
-~ .. 1 J~scriu,lc, Balkan lfarhin-
O tlcn en-el 'c cuu taMh eden 

~~~:===:=::=?- scııclerclc cereyan ctmi!j f'ev-
..: l\.:ıl:idc rniiJıiın \'C enteresan 

f:lrilıi Iı:ıdis.·leri biiyiil;: bir 
il>r tle oku~ ::ıc:ılcsmız. Bul
..;arj<thıımı o ı:un:ın gc·~.ircliği 
mlihim btihalc de\Telrri, Al
ın::n Ye ı:us niifuzıınun çar· 
pısm:ı sahneleri, halen haynt
t:ı \ 'C nıillıim mc' i.Hrr i~gal 

Dürt ele\ lct doııamn:ısımn l>irhMnc nbocti: İngiliz ılomınması- etmekte ol.ın Bulgar ricalinin 
nın pmını 22 is~ ibalya ,.e Almanya clon:uımaları 1 o dur. Fr:msıı ı o :~ını:ml,i roU<'ri ve \'!lZlyet-

douaıımasuıın ııua.uı 7 dlr. ?crı im c c•rdc mükcrmıwl bir 

I
• nı!ı·ıt"reyı· ........ k Bu'"vük' ·ı ki r· ı l ">CI:liı.?c, anlntılm:ı.kt:ıclır. Ya· .J ~' _..... J • muvn ı :ı.!n)·ctinin netice iizo. 

n . rm im lıusu<ıta daha r 1 
J rıtnnya :ı.dalarında ye- ı inde mücs ir olnmıyacn••ını lı"- 1 nz a. 

ıtebilecc;.;ini, başka noktalarda- ,.., ~ malfımnt ''<'receğiz. 
Sonu 5 inci s;ıyfada) \. 

~,. .... -------' , 



Sayfa : 2 Y!~Nt SABAH 

• 
tı nşa 

Devlet 'tlnireleriyle ··~li idare ve ·ınü· 

Harb gemileri a1:asın.ilaki çar.pJ:Şma ve bu
nun askerlikçe doğuracağı akıbetler 
oruşunun mn.!ındn gözü o- -.---::---=-=:-=::::-:=:=~==:~===-., -An &--lçıkayn: ·uvv"t gönôl!l"CI'Ck 
':ın c gözlü bir adam ~mıda. mild:ıfaaya ve nihayet lıı-1 

zilınıyctilc harb ve siyas<:t ta- ::YAL.\N: giltcrnnin kendisini müd:ıfan 
nhlermde pek çok gnrıbckr Genaal için süratlc İngiliz seferi kuv-

1 vnı 'ır; fakat t.fı. IB98 senesinde veUerini İngilteı~eye cclbctmcğc 

bır taraftan Fransa Hariciye Al 1• f hsan r.~aA bı"s karar verdiren ve veren ve bu 
Nazın Delkruroniıı ve diğeı· ttı.- ;;J). suretle ~;-ransanın biiSbütün 

csscseler ıve sennaycsiuiıı en az yarısı devlete aid olan tcsekkül· 
J.cr tarafından yapılan in.5aaun durdurulması ve yahud tahdidi 
hakkmı.laki Koordinasyon knra.rı lıC!ll.Üz vilayet ve belediyeye 1 
tebliğ .olunmamıııltr. 'J.1ebHcititın bugün geleceği tahmin olun
mak+-...adır. Yalnız 'Vilayet r .ıfia Müdürlüğüne, Nafia Vekaletin
den gelen bir tcbhğata gôrc müdüriyet ihalelerine md nrnamc
lcl ri derhal durdurmu. tur. tnşaatın durdurulması ve yahud 
tahdidi karannın bch!tli~ııin hangi inşaatına şamıl olduğu Ko
or<linasy<ın heyelınin mufassal karan geldikten sonra anlaşıla

caktır. T.ahmin edildiğine göre bclediyc "hrin J.anzimi ~n 1 
yaptırmağa karar verdiği bır çok yol ve nıC'ydan in a:ıtından 1 

vnzgcçccektir. Stadyonı üıı~aa.tı da tcl1ir oluııaca.kttr. 1 

raft.uı lng:ltere kralı ycdınci yo.rdımsız kalarak yalnız ba -

E<l.ardın hıınmctlcrilc Frtı.nsa ---E~~~~~~~~- şuıa ~ağlub olmasına .scbeb O·tAkdenize gide-1 ~kde nize şilep 
ile İugıl re ı-a :ıd.."l, A\Tupa- lan odur denebilir. Bu hakikat-

nın &On d •r e ttokamı.H etmiş, f dü ünce yukarıki imreltctlerlc! relin !~gilt-erede ~ahi ~aşıl - cek v.a:purla rı n seferi eri yakın aa 
olgun ve biıyük iki demokrat karşılaştırılınca, Frans::ı.nın ye- .cıa.sı tÇm ~ok vakıt g~mıyccek ı 
mılktı ve de' l ·li arasında. te- ni vaziyetler, yeni kararlar tir fikrındo.1yiz. 1 

• ta [ 1 k 
sis; luna.nw ugtlnekadardc- ka sında kalması znmreti sc lngilizdonanmasıevvelaNor Slg@r ari Xl~llY,aGa 

1 

vam ed n ıızla(.ma Ye ittifakın -.ziliyordu. vcç hareketi -inde bir mevcudi- ı -o- -o--
19' O scuesı temmuzunda Akde- 1 'Bununla beraber Frnnsa müt- yet, bir üstünlük gösteremedi. Yerli sigorta.şirketlerinin Ak- Devle!{ Dcnizyoll rı idaı esi 
ıu1.d ki 1ngıliz v" Fran z harb 1 lcfıkine..:zarar r hal - O zaman !ngiltcrenin ltalya en- dC!lizlimanlarımlz :ımsında nak Akdenizdcki liınanlarunu: iı.ın 1 
g1.:mitcriuin çrırpışmalarma mü'l 1 den mümkün oldtığu kadnr .çc • d~csi ve J.ngiltcrc sahillerine 

1 

looilccek eşyalardan sonra biz- sigorta J~nin h.-:.Hroitmcsi üze-1 
1 ~ -· hab rnr I kinmiş ve hiç olmazsa mütare· düşmanın ilırac lınrekeU yap- zat gemiler için de sigorta ynpa-ı --rine lsta.nbul • lskendcrun {:!ilrp I 

~:k~ ~f:,'1 1~~a.si :~hı~~tit~; :le ye F'ransız d anmasının eski m:ı.sına l:arşı donanmanın zin _ bilmesi hususunda tetkik~er ya- scferlerine,b şlamak için hazır -
harb ettiklerini iddia eden bu müttefiki lngiltereye karşı kul- deliğini muhafaza kaygusu vnr pılmaktadır. Bugün tekne si-1 lıklara girişmiştir. kime iki si
iki devletin bugün böyle bir lanılmamasma dair bir madcle liye mazur gibi görmek isle - gorta ~ilmekte ise de bu bey - 1 lep kira:lrunak icin mılli nrmalör 

nelmilel"nlerkezt re pı e edil • ı ler birliğile müza:lcereler yap -
çarpıı~maya diiş..-ccklcriui dii • koydurm;.ığa muvaffak olmuştu.! dik; f.aknt ,şimdi bir aya ynkın 1 ınek surclik.yapılm:ıkt.'ldı r. Bu a:ktadır. 
şünmck istemezdik. Hususile Almanya.um bu şarta ne kadar bir zamandaııberi İtalyaJıarbe 
Fı:a.rı.cıa., yam lı ve rnağliib Pratı- ri Lyet edeceği bilinemezdi: fa - gfrdıği halde lngiliz donanması vaziyette hem prim fazl:alaşrrrn k Diğer tarat:c.lıuı Akdcnızdı:ki 
sa, büyük dı.işmanları Almanya- kat Fmusa hükfımelinin miltte- kendisinden beklenen şcylcr.i ne- ta dc\•amlı sigorta temin dil • limanlnrımız.ı sefer yapmasına j 
nın pek üst.Un kuvvetleri karsı- fiki lngıllere hnkloı~daki iyi ni- den yaı>mıyor? ltaJya sahille - mcmektcdir. Hatbuki yedi si- müsaade edildiğı takdirde hunı
sıııda yalnız kalmış Fransa a.:- yctinC' d • ı t edecek bir madd\) rinin yakılıp yıkıla~ını. lıal- g~r~ıı~·irk~lleri . bunlaı 1 

. daha 1 si vnpur sahibkri or. ~'lersınc 
tık mukav , ıet cd mi ('('ek bir ıidi. ; van donanmasının bir bardak §~ u bır ~ckıldc orgamre c~ 1 kadar olan lim:ınlanmıza vapllrl 
halı gclerı!k. müttefikini haber- Fransız donanmnsı hakkında. ~uda boğulur gibi imha cdilece-I debılece.kl.erdır. Bu. hususdnkı işlet(.'Ccktir. Bu surct!P cenuh 

d F .. an ... ., itJükumet ı·n1·n bir t""red· ~ · l h · dcnl h al fa.1lıyetınm yakın bır .-zamanda limaıılnrımızifa birikuu..; olnn 1 ar ettıkten sonra, miitarck~ • - ~· .... gını a mm e er ay su- .. b" k"ltl . el w-

t bine mecbur k:ılmı •. ve müt- düd gf""ml ~i aşikardır. J3u do- kutuna uğradılar. Bı,_ıgünkü 1n- ~u::'dbetd_hnır şt:I t·ı d~ nctıc cııecegı mühim ınıkt:anı.ı 'Ctiynyı t.ücca-
A k h ·ıı · o "li d ,ı- ,,,_,lf 1 umı 'C ı et e ıı·. rıye na.klc<lilcecktir. tef ki~e :ısla ilr.ınE't ctmemi~ti. nanı ayı ın a sa ı erınt>, - gı z onanmasınl.ld .u~ a garı 

Bıhlkis l<'ranAA kendisinin ;p.l· r,an ve Castı Blanca lımanlnrına kahramanı Amiral Nclsonw1 Tan şilebi Çanakaleile >mr 

m·~ bırakılcbğından, ve J at'i ne- göndermekle ve oralarda saklı zihniyeti eksiktir. . • . . BECElJIYEDE : 
•· ki b l a·· ·· -· E cl L ıd d k ,., Akdcnızde bulunan ,şıl plcrı -tiet>nin ka7.antlat".ağı hC'r-kE'~(!t" uılma a ır Şey er U§Ul\JnUS VV ec OI ra. a Qlhetan • • .. '/al" b •• W ı 
ld ~ h kk k E. d b-· .. k d 1 ti . .l- 1 mızden Tan dun n'kşam .Çanak- ,y~ 1 ugıın ~ı~a OV. ya ın:ıhim Fr..ın.ı;ıı d1rülh:ırbi.1de, o ugu mu a a tır. •ı;er sına uyu eve enn.uunan- , b 

ı r.ı ..:ı •• t k 1 . _ kah 1 dil _ laı kaleye vamuştır. nu sa alı Jı - n"ıdecek nı;ih:ı: ad Llannın mü,bforua ı.' ı·an ız u n:mmasını mu are e ma aı ı ~c::m u e mış o • ı . 6 
k J d k - dd-' · t -1 ·· ·· 1 •· . d"l ;..ı; manınuza gelmcsı beklenmekle· aygru:.ile. son ngili?. lmı.-v.-.ll~- e ı ma t.-ı re aynen rıaye e- o çu şoy c <4.ayın e ı m1t1 .... : d" _,. , t , D . .1 1 . } V,.'lli ve· Rl•l hye Rci ·i ı klor 

<l k ·ı · hta t .1 tm k · 1 .1• A .k 5 =-'· ır. ~Yle e \ c cnnr ""Şı cıı crı ıe-
rinin de Brit..'lnva ndasın:ı ~kil- el"C sı a rı ccnu e e. ıs- ng• ız ve men a mu;.ıı ·- 1 k d Liitfi Kırrtar bı.ı<rüıı J ... lır-.. dıat 

d. 2-= ha · ı ~ t k lt .ı bulund b" ııuz Barsclonda bu unm ta ır. m sinden sonr:l 150 ni df' v<- tesey ı, <> zıran a i) cmmuz UV\'e e. uoııanma ura ı- .. t .. ı. •. y 1 • k 
" 

1 
ckl .. Bunların da bugun yann hnre- e mr!I\ U7..er~ a1m·aya b'1 cet: -

11 zırhlı fırl.aclan miiı ~kkeb ar:ı.sınd t~cen 9 günliik ;miid • 1;;C eı • ı 1 · ~.-ı.1 k ec1· 11 tiı·. Valınin 4 ~rüıı Jtadar Y·ılo· -
d t f d ıb h b ·ı · · Fı·aıı"·a ,.c JaponJ'a ~ mı·sıı· cet etmcsı l)f.;.I{ enmc t ır. a- ., kuvv ti . Alnı"'· 0 .... 11 .. u , " .zar ın ı u at· b ... c:uı l'ruıı .,. 4t ~ 

ı <Lıl • • .., na Km-şı len Akdenizin ecn bi sulannda. •ada k:ılacagı tnhmin oluıımak-
y:ılıuz altmış fırkasilc n ukav<'- 'foulon linıa ında toplıy:ıbı!ir.ôi. kuvvette: b 1 tadır. Dün R lcdıve ı 1~ Mua _ 

Nıtekim 3 t nmuzda Ornn k:ıv İt!ılv.1; da 2 misli kuvvette do- bu iki şilepden ba ka hıç ir " 
met cdemiycc0k bir h:ıld<' Jrnl - " Türk vapuru kalmamı~lır. E,'v _ viııi ı .. utfi Ak~·oy w hıba.~ • 
mıo olnıusuıd"" "ana '-"akıl:t .,.t· ~ıuandan kaçnıaifa muv,ıffak o-1 ıınnmn vnp,ıbıleccklerdi . ..Esasen ~ı -·rı·· ·· ~8 ~ A \ ' 1-., .... . "' " ' - " ~· ., \•clcc Fransızl:ıra kiralanrnıs o· ı' u uru _-ıuııt.ar car ~ ı ve 
kfıyeL <>.diyordu. Biı)lc b"r l"r:ın lan en ycııi trazburg dr'itnolile vaziyel dC' mı y.ukan böyle . . k Belediye Heısıni ziyaret ed r"<'k 
sa, diişmanın:ı miirnc:ınt <"lmt'- mühmı mık hrdn l;nl\":ı;:ö7Jer. idi. Londrad:ın son verilen mallı lan gemHerin hE>psının mu n • •. ·'ed ·şı - h 11. d - b 1 vclcleri tamamJ:ınmış ve Akde. uı..'I ıyt.• ı rı a cttın a 1z:ı :ı 
sfen evvel, 13 haı:ira.ndıı d:ılıa torpitolar ve deni7.ı:iltılnrda.u m. tta d, bugünkü donanma nis 

nizdc harbin :sh-a.ycl elmcsı üzc
Beyn..ı.ud B:u ekil iken müttcfi- nııiı ckk b ıemmiy<>Lli bir filo hctleri ~>ylc gösteriliyor: 

L ıinc ihi~ biri.si hasara 'J,ğTnma-
ki 1ngiltc-rcdt'n nıiis:ıadc is:te . •J (.('lllU7. akşamı Toulon limanına ~giliz clruınnması 22 d 

1 
_ _ d"' .. le 

,,, d 7 an memıekctımu:e onmuş r-

1 
mişti. Bu müracfül t nC'ticesindc gilmege muvnf.fak olmdşlnrchr. x r.ansız onanması 

. 1 <l:r 
ynpılnn nıüzak rı>li'rde lngillC're Fransız iıükfunetiııin bu ihti- 1 talya doııruıması 6 ' · •>11•,---
Fral1sanın vaziyet.ini '\'C nskcr • y t.karlığı, yani vaziyetin tcıı- :A anya donanması 4 • 

1 
1 

likcc muknwrnC'linc imkiın Jrnl- virinc ıintizaren don asını ingııli~cr demek ist.iyothır ki 
1 
ita ly.arl an a B Ca-

madığuıı • ftlnymca, ~ırnüz ~ı?· Afrika -salıdlcrinde gizlemesi F(ansız don. ması İtalyan ve 
l:ı.m kalmış ;o) ın Fr:ınsız donaıl· C'Ok yprind bir tCdbirdı. ]JJt~r iman ıd ımalarilc birleşirse g" 1m1 z mail a 
mnsının fogittcreye gönderilme- Afrikadn.hırmukavenı t ihdxsı mcC'll1tıU li puvana yükselecck-1 
si .s ırtilc Fr:nmanın miiL-ırcl•c imkanını gorür·sc domınnu a tı. Ha1buki Almru1 don:ınma&ı -ı öCleneoa k 
ve mürıferid sulh .:ıh"tletmcsine bu harck le iştirak cdl'.C'.dct!. nın 4 ptı\!an ~ kalmadığı mü -
rnzı olduğunu bildirmişti. İn • , Fransa ıgiziı bir 'SUrelt(' yapmış lıim unsurl •. r kaybetmiş olduğu: ----o----

gilterenin, Bdta.nya adasını ır.ü olması ilaz:ımgeleu lahi:iklcı ''C ı.-ı.utuluyor. Her ne olursa obun 

1 

"Su hafta k1Hliyetli mik-
dnfaa kny,gusilc hodgamlığa dü- tcdldklcr netıcesindc nı.ıali Af- ltnlyıın ve Fransız donanmala- tarda kağıd :Q&leaak 

e k Franmıda ve Bel~kada 1 ik daki auü. tcmlcke 1ukhna rının birlcşmelcrile lngilizlcrin l İtalya ile ar.ınnzda mC-'\-cud o-
mc\vc.ud seferi kuvvetlerini ka- gii\'C..'lcn1cuıi9tir. Bir nifüld"l iıusuS'lte Ak-denizde mühim bir 1 lan kıliriug nlnşması hesabla -
ınilen 1ngil erc..-e cclbetmcsin • sonra ihttnal ki donanma <>m 1,1 deniz kuvveti karşısmda kal- · 1 

w ı-ırula lelıinm:e olar.ık 3 nıilyo.1 
den gözü n:(ılnıı Fra.ns:ı, ln~il • tıutulmıy<m k, giıyn donanma makt:rn -endisc etmeleri Jıakh -

l d k c;ıı~•· •• d . !:..1 ..... • •·c .. sk""CC bı"ı, ı"hl:l"yattır.1 lira kadar bir paranm bidkrni:<? ı tercvc donannı:ısını gönder • mman anı en..U!tgın en .... ya·ı 1..1 , • .. .,,., • • B 1 b 
. A __,, • A Btı bı"ı·Jeşmı·ye -a·n·ı olm"k ıa· _I oh:hıgu malumdur. - u ıcsu •ın nl""ktc n, ... .,..,-.ıtı G"ı·ek b t ı b ıilc ~ı.mcuımya gıtmıs '\cya • ... ... 

" ........ '"' . "' u o. e ı erikalimanlarrna illi :a elınic: z.ımdıl'. Bunun için şu •""hirlerjl tasfiyesi kin halyanlıırla yapı-
vc gerek <>ndan sonra Fransı - u;u bn müzakerelcr11etiaetenmh• ve 
ve İngiltere hükümctlcrinin bir- '"/Olacaktı. O 1 ... 'lman, sillilılrıı ı kıs- akla gelir: 

Italyaclaki alakadar makamlar 
lcştirilmelcri teklifi, İngiliz men çıkanlacak bu gemiler lıs.r 1 - İtalyan öonanmasını sü- i bu parn.nın mal vermek uretıle 
hükiımct.inin F'rnnı:ı1y1 bir do _ bin sonuna kadar Amcrika(l.:ı. r~tlc ezmek veya zarara 

1 
(~"....--nesini kabul ctmiı:ılerdir. 

rnı'n"--- halinC' get· me1 · tcd· ~· abl;onur ,.c :mür.ctt. bat da ora- •nrl"<ltmak · 
1"

11 
' ır c ıs ıgı ~"'·- • 1taly.anlar isted)ğimiz bir rok 

vcrn1işlffdir. Bıı ı1~1hnt nrnsın- 1 
da bt·IPd ıyc için hazırlan:ın mun-j 
zııın. bütçe mooelc:ıi <lt! \ardır. 

Munzam hütr.e 2 milyon lırnhk l 
ohı<'nktır. 

Stok edilen unlar 
R lc:diye htırnlnılun bir aylık 

un ihtiy.:ıPını st b<'tm~ .knr.tr 
\' ınri ti. Stok cdUnrC"k llmın 

mikdarı 9 biıı tondur . .'ımı.ii)cl 
hrular ı ;-oo ton sU>k iilnıi. lir. 
Toprak Mııh!iıılleti Ofisi bııgclay 
''erdikçe öğütiilcr<-'k stok edil -
mektedir. 

---ıı«--

Rumen ticaret hoyeti 
bugUn gelJyor 

H.unınnyaya r.atılun tiCtik ve, 
y pağ-ları ylıklcm"k üzere nu
men bandıra]~ Soiinc1 şilelıl bu-
giııı I~< :'>leıı<'cden limaııımıza ge
lc:eck1.ıı·. Biı Jik a:-r.alnı ı vapura 
tahın:l edilecek ilk parti malı 

1 
tamamen hazıı lam•şlnrdır. Mol-
la:n burad:t tcscllünı edecek Hu-··bhcsini doğunırn~tu. da esir 'knhrlardı. lfa:rb lıittik- 2 - l"ransız donanma.sınm 1-I matldelcr ve bu m<>yanda 

E .... c-..... 8 ·1"-l"'11berı· dcv."'m ten sonra gcnıiler J<.,ı nsa.\ a üö- t 1 ı 1 b" l ı ınen he) eti rle bu .... tpunla o!Ju-
_.,...,.,.. ı:.-u"' " :ayan ara ır eşnıe e · ı bilhassa .küg-ıd PÖn~~mcg-c razı 

ed 1 T F TJ" f nerlcrtli. . • - l k b ğu lıabcı· alınnıı!}tır. en nm ız • ransız ı , a ı ve ı rnc munı o ma ; olmuşlardır. 11k olarak bııgun - ---»1111---

ittifnkı Fmıısanın b.ışına it:i 1ugiltcrc hiikii.meti Fransayı 3 Pransız donanmasının A-ı lerde kal'a yolile lciilliyctli bir 
büyük hari> <:ıkarmış ve birinde kendi .avucu foinc ala.nıadığm - meı ·ıı:atlııki Fransız miis-1 parti halinde muhtelif cins kiıglı 
191 nesinde ~alib g<'lmi ı><' daıı dolayı kızıyor ve l•'ra11sn - 1 temle-kesine veya Amcri-ı grlecckt.ir. Bu ka~'ldların i<;indc 
.:ı,.., ekincis'ınde lnjQ "•CJlC'Sl.nde ntn biitün.salıillcrinin . .Afo any::ı.- ka 0ırlcşik }ı ·u·ku"metı· it" 
~ 1 

"' •• - ' 
0 

- Ridtletli lıir ihtiyar olan gazete 
çok fena mnğlfıb olmuştu. Bu ya bımlulmasından hiddeUc.ııi - mani rma gitmesini veya ~dı do. vardır. S hı imiz iı ı-

yordu. Hıılbuki Fransa salııllc- 1 iltica cylcmcscni temin et· taka Ticaret Miidiırlüğünc gelen 
riııi esasen dfümıan kendi kuv-1 mok; , 

mal[ımata gör<' bu kıiğıdlar :ıtal
• vellcrile cebren ~gnl elmiş oldu- 4 - Fi·aıısız gemilerini muha-

l ğund:m ve bu sahillerden İııgil- ıebe ile batırmak; yadan yüklenmek üzeredir. 
~1:=ı::::ıcz:::::ııı=ııı-ııı:as:ı::ım=:=:ııe==::ı::ıfK1 ---»lUC--

tcrcye karşı devam eden h!ni). Bu tedbirlerin şübhe yok ki ABO!''E 
TUrkjye Ecnebi 

IEN.ELIK 1400 Krf. 2700 ~ 
1 AVLIK 
1 AVLIK 
1 AVLll< 

7~0 • 1460 • 
40\) • 800 • 

ıso • .800 • 

'IOTEMMUZ 1 •o ÇARŞAMBA 
4 CemazUAtıır 1859 

27 -Rumi H:ızlrıın 1356 

Cün 192.Ay: 7 1!>40 - Hızır 66 

5.37 
Akfıım 

l~ 00 
!!O 42 

Öğle ikindi 
4 :lü 8 36 Ezani 

13.19 
Y•tıı 

2:00 
2~ 12 

17.l!) Vasati 
imsak 
06 30 

3.01 
Ezani 
Vuati 

için istifade etmek istcdiğinJ1.3n en mcı dcc, en namusluca olanı 
Frans:ının bu hususta. hiçbir birinci lıaı~ket yani İtalyan do
Jcabahn ti yoktu. n-J.masını süratlc ?.artıra uğ -

Mister Cl~urchill gc"en Oihan ı t1.tmak 'eya t.ahıibdir. Fa.kat 
Haı binde Çanakkalcdc yaptır - İtalya lıaı be girdiğinden beri 
dığı hcsabsı~ lıarckeUcrc 1ngil- hala bu yolda bir şey yoktur. 
t.-reyc .n:-.sıl zarar ttmıiş Le bu tngiltcıc .don ummsı için bu iş 

. dt·fa da hayli feci ve he.;ab~ız giiç bir ~ey c!e:ğildir. F.ıakat bu 
''nkal:ı.r, hadiseler '1lleydmm gc- te.:~blılizü:ı n:ucib olacağı tclı~ 
tirmiş ve· gct!rmt-ktc d ?'\':mı e- likcleri ve ziya.;,ları göze almak 
deceğe benziyor .. .. • 1.~J:.:~- A:r.iral Ncl.:: n ccsarclile din.ı
lcrine, lıcs:ıb ·:- • i' .. bc:ız biı ~i- m•k h:ı.rclcct etmek Iiizımdır. 
dip bir gclm:y btınım sebep oldu ingiacrc hamı yapmadı; bili'ı.kis 
ğu yamlıua.Jm s<.iyleııcbilir. Kc-I Sonu 5 inci .saybda) 

:rtorya mUteahtiidi ni
hayet kefil buldu 
Florya plajlarını işletmek ü

zere üzerine ,alan mülcalıhiJ dün 1 
ibelcdiyeyc kefil göstermiştir. 

J\:endisinden belediye clalı:ı rn 
bin lira bedeli icnr isfonıektc -
dlr. Miitcahlıid ~imdiye kad ·r 
!> bin Jirn vermiştir. Bu p:ırayı 
temin etmek için ken(lisine cu -
:ma günü akşamına kad::ır mii -
saade vcıilmıştir .• ftitcalıhid pa
rnyı yattr'dığı takdirde plfıj kcJı
clisinc teslim olunarokt•r. 

MAARİFTE: 

Maarif V.ekili An
kar.aya gitti 

""Birkoç gütıdcnbcri şchrimiz
<lc buluua Maal"if Vekili ll~san 
J.. li Yücel dün ak:j::ını Ank:mı.\"a 
gılmiştır. Vekil Ifaydarpa a ~a-1 
nucla .Maarif müdth·ü ve ıa.likn-! 
darlar tarafından teıo;yi oluııınu._
tur. 

Muallimler.a -:mesken 
bedelleri veriliyor 
!st::ıııbul hclediy~si !HO büt

çesinde ınuallımleıin biıfüntit1 
mc~ken bcclcllcrine l."lhsis cdıl

mck Uzcrc 30 bin lim nynlmış
dı. Bcleı.hyc bir kaç günı.lcııbcri 

bn panıyı vermcğc bu,..I ınl!şllr. 
Askere giden wya bu scıı<' te
kıiıd olan nmalliınlcrc tcrcihnn 
uara ,.~rilmcklcdir. 

----<>----

:Erzurum mıntakastnda 
tedkikler yapllacak 

konferanslar verilecek 
---!'1)-

Erzurumda açılmn.sı kat-ar- 1 

ln.c:tıııla.n "ünıvcrsite haftxmı
da,, bulunmak ür. re Ankara yo
luyla Er7.ttrııma. bridec.ck ol n U
nivcrsitc heyeti ı "'kooriiıı riya
seti altında diin ak~am hnı-ekct 
et:m· tir. 

Hcyelc dahil delroıı v~ ıırofc
sörler ..anısıml.ı Ali Fu, tl fh~
gil, Sıddık Sami Onar, Tc\ fik 
1 ~<'ntzi JC zanı:ıgil. Mur.:ı.ffrı

Gökçı:ıı. l<fı.ztm i mail Gütkan, 
Sadı 1m1 1k, hılıiıiıliıı Orel, 
Mükrimin Halil, Zıya ddin Fah
ri vardu·. 

On!-.•ersit.c hntt·ı mın ga~i 
her yıl bir veya ıki \'İhiy~timizc 
Hnh"('raitenlıı nnitclı ası:; ı Cyt't 

Jerini <göndererek ha.Ikın bilgi 
ve m~Hümatını her husuırta art
tırmaktır. 

İlk giden iinivcı·sitc hc~li 
F..!2urumd,ı bir hafta tadar ka 
facak, bast.ıhanel rde, H lkev
lerinde ve ~mir ye.derde hatim 
bir rok konfer.:ı·ı::;br veı ile -
ceklir. l~<mf mn lur nıun ık ıa:ı
Jı olacaktır. .\yrıc.1, ı·oıı iiltnı-;

yoııl<ır ve nııketl•""ı' tle yapıla -
caktır. 

---»llt:---

Ç~rpFŞRTI ]İri t 
vapu~lart 

Kaptanlar · hakkında 
tahkikat '.}'.apıhy-0r 

Pnz:ır:: gtinü Büyüktll'rcdC' Ser 
v1bumu ac:ıklarıruia <nrpı:mn 

Şirk ti Jfayrıycnin 51 ve 6~ mı
nmı alı vapurlaıının k<ıph'. ıb:rı 

hakkınd~L tulıkik·ıt i in bir ıii· 

aaucnw komi~o:ı 1 kmı.dmıı -
lur. Komi.·yoıı kahah:ıtin h. ngı 
l"ınıfta cı1duğunu tesbit (\(f('('ck 
tir. 1<.:lıemmiyelli sıırd:l<' Jı. sara 
ıı~·T:l.yun fi ' nııınar.:ı.. Şırk ·tin 
H:ılıı teki Jiaslmy f bdk~ ·aı..l:ı 

tnmırc· alııırru,;?t.ır. Ka,,-.. ıılsı lll"· 
sulıy,·lı ohm k.ıptan t bil <h
lC'e<>ktir·. 

-----..ııı1«---

Dokuz kumar
b:az _yakal·andı 
j :aı!ıkiiyüııdc hn e ıt:I , Cl!Vı i

ki gcı ~. dukı:z kurruırbaz. kum r 
oynarlarken ısı.ı.; •· tiind • y · ~ -
lanmı~I nhr. &J••kulı h, zı kıı -
tn3rlnııı.ı. .. m K..-ultkovündc ')ıt 

cvd .... kıım:ıı· oynam ıkt.:ı olcluk -
ıl.ıı ı :r.ihıl<:ıca lıab r alunıuş. bun. 
Ja.r takilı edihni}lcrdir. Kurııur -
cılar<l.ın Rahmi, l•;kı cm, Arif. 
manifatm cı ~\li, Artin, h I• 
köylü Ilır.a, ınaııifatuı :ı. ı Naı i·l 
ve 11h:ımlni•ı gl'.'C• ) uı1 .ındnn 
sonra sn::ı.t bir bur ı' uı ı l nıfıı.

iuracı Alinin ottırdtıjh.ı Y 1 ı<.-~iı
nıeuindc U;r.unl. Lf-<:: ('.ulu~ııl 1 

Sağ!ık np:ırtmanmda 3 n:ıu.ı:ı.r-ı
lı dairede toplandıkl:ı.n, bit z 
Svnra da ornd n <:l'i:ı•-:ık R im 
pn.<fa mahallesinde 'fal·,, bey ;r,ı

kağmda Rızanın 11 nun•,t :ı:ı 
evine giltikkd göı ülm:lFliir. 
Emniy<'l ildnci ş ıbe i:<'Üncü Jcı-, 
sını sc·fi baş korni.'i"r Eşrefi b~-' 
rnberınd"ki memurlar bir ud-

İngfltereye iaı:rruz 
meselesi 

·~ wrupa fıubinin -'-flk uf"', 
~ Fransanın maglObiycti 

kapandık~•" sonra 1 ogmcrd 
kar,ı mihver devletierfoin gir şeee~ 
leri uarrw: ehcnt111lyet kcsbetti. 1' 
biri <llı)erle Avru1t• tıarbi iklncl ti 
nltıQi aafbıısıH 11lrdl. Fakat ~ırnd~ 
Jcadar bu turnız keyfiyeti fıtıl" 
sahuında, 1939 eylCılUnden beri glit" 

'CWğiimu:ı: yltldetl hrnuz 11.;tiub elfl" 
di ve gö:ter:cmodi. Bunun =t;ebcbi •1· 

dukça basittir: Mıhver devletleri ıı•· 
o:zırfanı)"Orfar. 

Fılhakıka kııl"Jll•rı,.dak l h•"'ıfo 
ifmdıyc kadar yere cerdıkıcri rnrı"" 
lekctltre benzemektedir. Evvelıiı ıı• 
İf11.par11torl gun Avrupada nııl1V.f 
devlct1crılc mÜJtet'ek bir k::ıra hı.I • 
ıludu yoktur. Bu Jutıının garb tıtr•• 
fında kflin :ıdıılan ycrı.,ı;eıı lrıo ıt•'' 
deniz hUırmiyetlne uhıbr!lr ve hll"' 
ulknıni de mlldaf•a ve ıtıalta karsı· 
aındaki diı.,nanlarrnın toprnklıır.ı"' 
l.aar~uz lktldar•na mQlıktlr. Y"'i" 

1 

Afrıkadız. Mısır ve urJ<i Avrupada• 
kı toprııkları vasda;tte • ..,.,ihver :Jttl' 
letl erınden biri ile, yani l tı: lyıı f • 

hemhıtduddur. 

Nctıcuh:. lnglttere. Avrup:ının !fi' 
rıında ve falcat .donar.m.ıısı ve J\\<'.dt" 

rıizdeki h~l<lmiycti ile bu ~·ıt:ı"·
fç ndc bulunan bir memlekettir. "t'D" 
biatllc denizlef"C ve havalPa kıt1 
§ekıfdc hikim otmad•k9=i in!Jiliz ıııi•' 
!arının muUak ietllisı çek gı,. r• 
Keza l(lcillzterin Atrna."l"'rı Avr P' 
k•hıi ~a ıatkcri harcı.:ıt ile ı;ıkı~ r· 

mııs: dıı ayni :.güçluklerl oeı;tormeıc· 
tcdır. Bu scbcbden lngllı.ı: ııdııl;artı'' 
tıı:ırruz meııclc.sl çok chemmıyelll b r 
mahiyet arzetmekhdfr. 1939 hM"1' 

nın iptıdutndan beri cereyan edefl 
hıuiıseıer H•tler Almanyasının cizd1

• 

fiı planın muayyen mcrnale!&rfe "' 
mı.ıvaffakıyet prtla,..nı kendi tıt,.,.. 

fın:lıı toplam•dıkçıı harekete gec~e· 
di(jınl -OÖı;tcr~ktedlr. 

Fılhaklk:ı bugwnkD hıırbdr-ki ,A.fnı• 

• hare~cti chcmmiyetlerini g•t•ı e ~r· 
tır«n bir takım merluilele~e ~:ıv~" 
m"ktlıdır. Her defasında mania ku"' 
vct~cndlkçc Alman faallyctı de 1ek• 
lini ~;ljıştırmcktedir ve had ıse ere 
uyan bir lı;tfkıımet göstermektedır· 

Bu ::ırad:ı, mesela Frıınc:ının ez ırnt• 
r;i meselesinde Atınan)Qrın 'imııtde~ 
ve Hollanda, Belçika ve Lilkııembıır• 

guıı ıiıtıllısını derplı ederek harekete 
gc~mr:lcri göz önünde tutulacak b 1r 
keyfıyettlr. 

ışte bu noktal•r du~uııüldiıııu t.:ıl<" 

dırde ingıltereye taarruz mutlesı dC 
-daha bA§kıı veçheler arzcrler. 

Hali ;;ha~ır vaziyetinde lrgilız adıı• 
larınıı dogrudan d~ruya taarruı: ..ı • 
haldir. Fakat bu iıc Almanlar ;ı%•,., 

rcdakarlıkları gözlerine :ılıır~k oir•· 
,,.bitir. Fakat Almanların hu hııre • 
~ etııı bnyk:ı cephelerdeki mı:•emm·., 

tezahur;\tınr ele alar:ak g:ı} ret a r' l.· 
ınek yolunu da derpif ctmclerı ihtı~ 

ınall de vardır. 
Bu acbebd.endir ki böyle bir teıe!>· 

bus yU ı;unli 1ortJıya çık:ırmııktııdır· 
Almanya, lngiltereye ta:ırruzu mu· 

vnffakiyetle irıt.aç ettirecek bir Jıarc· 
.ket için ;zaruri •evkulceyşi c eıy•ıı> 
unıı;urlıırı ekle etmiş nıidir~ 

Bu ııuaf,, bugünkü flrtl;::r .ııltın:Jl 

eııvab vermek g~ür. 'Zira miııııhe• 
<de t"d•len siyıısi ve askeri h11dıael'"' 

<> .ka:dar istlkcarsız ve mu .:ıktır ki• 
izafi de olsa, muayyen -=bir cıh.tııatfe 

~ · , reticeye 'Varmak i!flkinını u~· 

leffırmrktcdir. 

F• kat. tı1dlselerin dııha r.orm ıl 
bıı· vnıııf g&ıtermelerinc intız:aren 

ıde11ebll r ki, ~ntlltereye taarruz ıne· 
aell'si de, ııırtık yavıı~ y.av:ı; afışt f • 

!f!mız ciirpriz ııilcllelerini tCikıi -rı 

J1ır faalıvct ı;erl:ini dah;\ o tay~ •· 
karııc:ııklır. 

Zira Almanya. lngili:ı: !!dal..,•· 11 

rr. ıcr"~~m rııikyasda -bir t:ııı,.rı ,., .J• 

t. tf;ır .. d bllecel!i Q'.lbl in~ ı:: ~ ;.ı..ı •· 

tıflin hAkim oJduğu daha b,.şı- ın• 

ta~ ıtlft d.ı, euncğe çalJşıırı:k V" ı;11n· 

r::d n r.unevi kudrdi y k Jnrık r· 
ı:ı•ltcr•ye hücuma gtç .. bi ir. 1 • • _,. 
1r ., müh m menfaatle.- :ıl"%e1eı• tı r 
muıtakadıı arılar~ esaslı 1;:· d• be 
-indırmek mcs~ui clikl<:atle tak 
cHlcbılccek bir '"oktadrr. 

Du Jct;lı;amelte olıır::1k D rl " ele 
Hıtle· • Ciı:ıno mülfika•ı ve l:u ıo • 

dt.•t sonra eve girip bu clokuz nu•m:ı1ar üzerine Akden·z,•,. , it ı
kisiyi bakar<• aynnı Jnrkeıı y tn- y.;uıuı .me\..•kll ve .or•yac:ı .• ro •r 
lamudarclır. Masanın ÜZf'rinde. 'Ve natkanların ı;ıılh "'ık c.:~r~t 
r::o ı- C::() l l t <l l hakkınd:ı ort:aya çıkan habrrlf'r m ~ • 
•1 ıra v. _nıruş J)'ıra, e.,." ııahdır. Dr. REŞAD SACAV 
h:ıkar::ı ka~pdı, 1 ~:l tane fis ve \11 . -

1 
hir bakam kut umı huluumu . il Y-E N 1 N::E Ş R 1 YA T 
kuma t·bnzl.u huulndıı bct-aber S ,,.2 --

on uım<:; 
aölıy<•w• \('1 ılmi ... Ienlir . 

Genç \'C kıymetli muh:ıı 
lavşancıhk inkişnf rimizdcn I~enan II ı.u ı 

sdiyor I (Son Öpüş) adlı yc:ıi bir c 
Tı nk_, ada ıa.vşnnC'ılık gii n cıkmışt1r. Yerli ve milli hikaye'· 

giine ilC'rilr-m('klcılir. Trakya U- lf'rıylc ::;öhret bul.mm: o1~u ıt -
munıi '\tiV ·ti· 111JiJıin bı.ı lıusu- k:ıdasımızm geçenlerde nC' rd
ı;.-ı , ·crui ~i <'1ı"rı1miyf't ı:;aycsrn<l" ı~~zuı geçenlerde n~.ı ~ l • 
ta\'ı:an : ıcw.uJu r.1ül.im miktar .. ı mi~ o!cluğu "Bahar 1Iikuyrk:ı i .. · 
da .u'lnıı~tır. Ilu bayı·anl:ırın ni okuyan okuyucular (Sun İJ· 
Liiylcriııc!.eıı ye:·Jı şapka fabnka- püş) ele daha canlı ve zıw~in bif 
ları isUfade ctmckkdi!'. memleket dekoru ve fovkhl ide 

İlk parti ol mık hu hafta 500 bir.ıiislübl:ı k:ır:;tlasacaJ-..1 .. rdıı. 
J.il<ı im.dar ta::.ş:ın tüyü y\!ıli .fah- "I3alınr w:.:ı.sclcrj,, ndcki ıw 
rıkalar lar:ıfruJ:ı.ıı müb,ıy. 3. cdıl ce buluşların daha rc,·knladek
ınir,Lir. 1' ,·.şan ;eUcr.inin de:&~- rini ihtiva eden :bu eser l:u:.o:ıb 
.g<!rista.ıın :hracı i'.in oolkildı!r 

1 

Kitabevinde saWmaktauır. O· 
~ apılmatt.1clır. kuyucularımıza tavsiye r·dcriz . 



gör~e. EN SON MABERLER. 
ız ricali- • • • • • 

• 
Parti Meclis 
grupu içtimaı 

OtobUs seferi rını 
kaldırmak lazımdır 

M UkUnıet, dilnyanın bugün 
bulunduğu buhranh va-

~ ziyett nazarı itibara alarak bu • 
Ankara, 9 (a.a.) - C. B. Par- tün kuvveti milli mildafaa tıze. 

kıçı oldukça su altında bir halde hitab ediyorum: isbat etmek niyetinde bulunan lımanda ve kendısme pek zıyadc 
bulunmaktadır. Çetin bir karar vermışlerdir. doktor Göbbelsin daveti llzerine faile bir İngiliz filosu karşısın-

Strazburgwa kumaadanı Mücadele kararı vermişlerdir. Rlıur ve Rhin vadilerine davet da Fransız gemilerine denize a-
i telgraflarda, ar- aalatıyor M11SSolini yem tayyare tiplerini 1 edilmişlerdir. Fakat gazeteciler çılmak ihtimali mevcud olma~· 

y::.Un~ ~ Cenevre, 9 (a.a.) - Stefani: tedkik etti istenilenden fazla görmilşler ve ğını ve bu yolda yapılacak bır 
ricalinin bazı sözle- Marsilyadan bildiriliyor: Roma, 9 (a.a.) - Mussolini guetelerinde Almanlann bü • teşebbüsün bir çok Fransızın 

Toulon'a gelen Starsburg is- refakatinde hava müsteşan ge- yük sinir gerginliği içinde ya - boş yere hayatı bahasına mal o
uyor. Bunlardan iki mindeki Fransız zırhlısının ku· · neral Pricolo olduğu halde bu şamakta olduklarını yazmış • lacağını gördüğü için, aşağıdaki 

tisi B. M. M. grupu bugün rinde teksif etm• ilzere Acil ol-
9 7 ı 940 saat 15 de reis vekili mıyan inşaatı durdurdu. Bu sa.
Seyhan Hilmi Uranın riJUetin- retle demir, çelik, beton gibi 
de toplandı. bugün için büyük ehemmiyet 

· ba§vekillerden mös- k bul tm' ti ~danı Or~nda yolun~ ~esme- sabah Guidonia merkezi ziyarı::'tl lardır. Bir şehrin belediye reisi şartlan a . e. ıı. r: 
) ile eski hariciye na- ge ~alışan hiç olmazsa ikı lngı- ederek son zamanlarda inp e- bu akınlann iş hayatını alt Ust 1 - Gemılen denıze açılamı-

mösyö (Bonnet) ııin liz kruvazörünü batırdığını be- dilen yeni tip tayyareleri tetkik ettiğini beyav. etmittir. Diğer yacak bir hale vazetmek. Bu 
• Bilizıiili gibi mös- yan etmistir. etmiştir. Bunlar iki avcı süratle- tarafdan da, Amerikan gazete • şart gemilerdeki mahrukat ve 

ltalyanın Ba~tana Nqredilen bir Fransız tebli· ri ve hareket daireleri büyilk iki ellerinin. Essen'i ziyarete dav~t yağlan ancak liman içindeki 
• zaman Paris kabi· kif t ed k d ğbıde bildirilcliğine göre Fransız bombardıman, bir stratejik ke - edilmemi§ oldukJan şayanı dik· hizmetlere · aye ece e~ 

~lllKla bulunuyordu. O deniz mahf--Jlerine henüz isken lif v'e hafif bombardıman, bir kattir. ceye indirmek suretiyle temm 
'b ettiği politika ile deıiyede bulunan Fransız gemi- büyük nakliye, bir irtibat, bir Denizlere dökülen mayn tar- olunmuştur. . 

Ruznamede hazineden ftktile kesbeden maddelerde ehemmi
eml&k teferruğ etmi§ Oılaıılar _ yetlitasamıf yapılmış olacaktır. 
borcunun daha bir mlldıleıt teci- Gene bu tedbiri diğer saha
li hakkındaki kOlllİByOll ra- lara da sür'atle teşmil etmek 
poru ile Maarif Vekillijinden IAzımdır. Bu yolda ilk olarak, 
orta tahsil imtihanlarından bu milli mildafaa için bugUn büyük 
sene alınan neticelerin ilalunı bir kıymet kesbctrnİ§ bulunan 
istiyen bir sual takriri ftl'dı. benzin sarfiyatını asgari hadde 

indirmek icab eder. Demiryolu 
ile bağlı bulunan şehirler ara -
sındaki kamyon ve otobtis se
ferleriyle İstanbul daHllindc ve 
banliyöleri.arasındaki otobüs se
ferlerini derhal ilga etmek yapı
lacak ilk ig olinaııdır. Filhakika 
benzinin bu kadar kıymet kes -
bettiği bir zamanda İstanbul • 
Edirne ve yahud Kurtuluş • Be
yazıt otobüs seferlerine ne lti· 
zum var? Bunlan .kaldırmak su
retiyle tasarruf edilecek benzin 
ve eskimiyecek olan otobüs ve 
kamyonlar memJ.eket müdafaası 
~ çok kıymetli wısurlar ola -
caktır. 

em?::n w:gı~~v~~ lerinin sılahlanm teslim ettikte- akrobatik Lotaj tayyaresinden Ialannın adedi hakkında tafsi - 3 - Mürettebatı ancak gemı· 
zecri tedbirleri askeri rine dair malumat gelmemiştir. ibarettir. ıat vermek, tabiatiyle kabil de- lerin dahili hi.mıetlerine kifayet 

uıgilizler b ugemilerin bilihadise "İrlanda t.ebBkede,, ğildir. Fakat şurası söylenebilir edecek dereceye indirmek. Bu 
ile takviye etmek ti- sililıJanıu teslim ettiklerini bil- Nevvork, 9 (a.a.) _ Reuter: ki, tehlikeli mıntaka, Baltıktaki şart şimdiki halde ta.tbik ... cdi. 'l-a donanmasını lngi- ..aı--ktedi ·" Fransız 11 

uu-uu:ı r. Nevyork Times gazetesi, "lrlan· Alman limanlarının şarkından, mekte ve amıra ıgınce 
esıyle har ket birliği Kartinikden g·eıen maliımata da tehlikede b .... M .. Iı makale • Norveçin şimaline kadar im.ti - kabul edildiği veçhile gemiler • 
sevk ve imaJeye fiddet- .. İn · '' ""i1"A ı bat b"l4 .... bulundu. lngıliz _ Fran gore gilizler bu ada ile haric sinde ıöyle diyor: dad etmektedir. Tayyareleri • den çıkarılan mtırette ı a.ua-

Milli Emlak komisyonu rapo
ru münakaşa edilerek b.baliyle 
hllkfunete arzı takarrür ef:mi§ 
ve Maarif Vekili celsede bulun -
madığı için maarife taaD6k e
den sual takriri gelecek haftaki 
içtimaa tehir edilmiş ve celaeye 
nihayet verilmiştir. 

rek cebhesi kurulama- arasında irtibat1 kesmişlerdir. Öyle zannedilebilir ki birbirnii mizin faaliyeti bili fasıl& devam re ~nsaya gön~erilmek. Uzere 

~ abluka sırf iktısadi General de Gaulle'ün yeni nutku takı'b eden Norveç, Hollanda ve etmektedir. Mayn tarlalarının Surıy~~e sevkedi~ekt~r. An nam impara-
Londra, 9 (a.a.) - İngiltere- 'IL.L.ika misalleri, yüzlerce sene- adedi ve bu tarlalann kesafeti İngılız hükiimetı gemilerin da-. kaldı. Hatta bir çok ~ ı u 

deki Fransız Lejyonerlerinin şe- denberi iki İrlandayı birbirinden ı her gUn artmaktadır. Şimal de- hili himıetleri için bırakılan m f k tlecJ•td• , faraza daha o zaman- oru a 1 1 
'" 1--- fi general de Gaulle dün akşam avırtan anlaamazhklann hila nizindeki dilşman limanlan ve rettebatın iaşe ve maaşlarını ve ~ya ve Japonya bu ,,__ ~ 

radyoda bir nutuk söylemiştir: mevcudiyeti kadar Hitlerin ni· nehirlerin ağızları, sahil devıiye harbin nihayetinde Fransaya -ıtııc-
Yanqmadıklanndan tn o --4!1..--· ..L..-.1....a-""°!llıtyetinin tehdidleri General gilizlerden ran yet.terine yarayacak--bir şey ol- tayyarelerile donaıımaya Tefa - ıı'Vdetleri mWAUQrnü -- Baligot~ 9 (a.a.) _ ıteutıeı- a-

~~llkı llitaJaet ve be- harekatmı bir deniE muvaffa - nı•ğı bahsinde triandablln i· kat eden tayyareler tarafından etmişlerdir. jansı bildiriyor: 
~1111& iBJeti o1aN.k tıeı1ikki etmemele - .. ~. klfi _.___:...:... maynlemnektedir. Bu tarlab.r Şimdiki halde vazi)tet bund.an: La Li&m""'hA. gaza1.o....1 Atma-..,.. •irhf1aı" etti ft --5 D"-.wgw~ ua.,.;ı --~ 

J'lkq .Jrenanadaki rili rica ettikten f!I08l'a Fruaız Vakit henilz geç değilken iki arasında dÜ§man bir geçit bu· ibarettir. Bu praitin tatbikine mın: şark sahilinde bU11inllit Bue 
• ._ ünaka· milletine hitab ederek yeis ve İrlanda müşterek bir müdafaa lur bulmcz, ertesi gece derhal devam edileceği Umid edilmek· eehrinde Amıam İmflU'&tônı 
~ hiddet hialerine rağmen bu ha- p11m vücuda getirmezlerse, her\ bu geçitler de maynlenmektedir. tedir. Şarki Akdenizde hepimi- Bao-Dai'nin öldürllldüğiinti bil· ~~ b a:~:!~: rekitın Almanlarla İtalyanlara illi İrlanda da pek yakında mil§- lnooiiteredeld filonq tmlim zi pek ziyade müteessir etmi§ o- dirmektedir. Şimdiye kadar bu 
~ _hizmete tercih <.-dilmesi lazım ge· terek bir fena akibete düşebilir- olma 1JU'h lan vekayüa tekerrilr etmesi • haber hakkında hiç bir teyit e-
~ ~nı!1en~e=: leceğini kaydeyleriıiştir. ıer. Londra, 9 (a.a.) - Reuter ne meydan bırakılmamış ve iyi dici malUınat almmamqtır. lm-
"i'eYttine kab 1 edilip e- mlleriGeneral de GauJJe, Fransız ge- İltglll tayyarelerhün tahrlba.tı bildiriyor: münasebetlerimizin ileride de parator 2:1 ya§larında blilunmak 
~ · 'nin ve mirettebabnın ser- Londra, 9 (a.a.) - BUyük İngiliz deniz makamları tara- devamı Umidi baki kalmıştır. ta idi. 
-i L.:'!~dil~~latıyor best hareket edecek vaziyette ol Britanyanın sarfettiği muazzam fından İskenderiyedeki Fransız Bizim yegbe arzumuz İtal- =========== 
,.. ...a madıklannı anlattıktan s~ra gayret, bahriye, hava ve askeri filosu hakkında bugün Londra- yaiılann ve Almanlann Fran • 1ft--.ı:... .. 1... 1 da auvaf 

'..aanberi Fransız si- demiştir ki: sahalarda her gUn tezayu" d e • da acuıgı" daki resml tebliğ n-re. sız gemilerine vaz'ı yed ederek uı.&.U.06 .. çAMElmış arsa • İngiliz nüfuzu dan kur- B İngil" f tı . _. ""'ll fak olamam11lardır. 
için vAht teşebbüsler- - unu ız men aa erı- den bir faaliyet şeklinde tecelli dilnfiştir: bunları kendilerine karşı harb Bombardıman tayyarelerimiz, 

""-" .... ·-. T ıı.ti... k .. ....ı....~ ne, onların deniz sahasındaki ka- etmektedir. İngiliz hava kuv - tskenderiye limanında bulun- eden ve Fransayı kurtarmak 
.,.-.&...,_- ....,. •• cw_u~• bili' tl ' hU t ed bir İn İtalyan şarki Afrikasında düş • ~--...:. •e hacet vaktinde ye enne rme en vetleri durmadan ve her istikıı· mak suretile harbe i.....:-... et - azminden vazgeçmemiş olan • ~ ... , ---- k · ·· lü ş· di 9""- manın mllhim Zula üssüne hU • 
•
111 

"'··
1-'-ilmek "--re v.a ~ .na.ım~ as en soy yor. ıın mette darbeler indirmektedir. mekte olan müttefik kuvvetlere gı'ltereye karşı kullanmalarına 

., .. -aao ._ .,._.,, ---·- mille•:-d d hıı...a:--ı cum etmia ve Mendeıi.k ile ilfti. ~ bir çok entrikalar R ™ WI en. e - e- Almanyada, Norvegte, Libyada, menaub Akdeniz filOSUD.da eıı sı- mey~ 'bırakmamaktan ibaretti ~ 
'da a1..1- kalmıcı "e 1·.....u ri sadece kendisini allka.dar e- her nerede mühim hedefler mev kı bir arkadaşlık ve hu.iılbüyet ld, bu arzu İskenderiyede tama· yat mağazaları iblerine bam.be.-

._ ~ .-· au- d ·y d · r. Jar atılmıcııtır. İki yangın çıkmış 'IUini •--ketmeğe mec- en zavı e en yanı za.ler ve cud ise, oraya darbelerini indiri- hisleri daima hüküm sürmüş - mile tahakkuk etmiştir. ~ 
~ kurtul11 cı cebhesın· den go··rmele • ve kesif duman görülmüştür. ~ idi. rini rı·ca- -.a........:- • yor. Denizlere bir çok mayn tar- tür. Fransanın teslim blmak ü- İngiliz t&yyareleriain Afrika-

cu""'"'auu.. Deniz tızerinde dUşmanın bir f!,::. ~- !~ General de Gautıe, dti3manm laları konulmaktadır. Dahilde, zere bulunduğu anlqılır anla - cWd lunkMı tayyaresi dtlştirftlmil@t8r. 
"ll &:<&-.nz _... is6li vukuunda memleketi mü- §llmaz bq kumandanlıkla Fran- Kahire, 9 (a.a.) - İagiliz 
.... arak eenelcrce prensip itibariyle ve lüzum dola- cJafaa etmek için li.zım gelen btt- sız amiral Goclfroy arasında, hava kuvvetlerinin tebliği: Musavvada bir kamp Bzerine 
~ lllllr ~ Jl8iyle bu Fransız gemilerini Bü tin tedbirler ahndığı gibi, 1n • mücadeleyi birlikte idame ettire- Son 24 saat içinde yaplhın. mü tam isabetli bombalar atıbnıt • 
'laıu Tatibteıiııe b ş bı- yük Britanya ve Fransız impa- maddelerini temin eylemek üze- bı1mek funidile, bazı mtbakere- teaddid keşif u<;uflan netiee • tır. Mühim lwlır ika edilmiştir. 
·ır. FilbaJrika bu uretle ratorluğuna karp kullanacağın- re her şey de yapılmış bulun - ler yapılmıştır. Mütarek&eera. sinde bil' çok faydalı malfunat Pazar gUnil akşamı ve dtın 

li"-'- tn dan lf,llthesi olmadığını kaydet- maktadı iti ~eıdiğf vakit ortaVGı ...-..~ bir alınmı.ı.+·r. Malta üzerine yapılan iki dilş -
-w, giliz mat- tiken sonra .. tahrib edilmeleri r. " ,,_""ur. 9 .... ff kiJetsf:zli 1 tevecctuıUna kazanm13 yd İngiliz tayyarelerinin Alman • vaziyet <;ıktıfı anlaşlldığı için Bombardmum tayyarelerimiz man hücumu muva a · • 

'nuhakJraktır H tta dik· ri yerinde bir ge i.,, demiştir. ya üzerinde yaptıklan akınlann amiral Godfroya tebligat yapı- Direua'ya9 hücum etmişler ve ğe uğramı3tır. Düşman tayya • 
~ ki T Güzel ve kudretli Dunkerque- ff k' ti ri Aın 'k tarak Orandakı· Fransız filosuna buradaki demı-oıu atöJun..l .. e releri, avcı tayyarelerimiz tara-llYmis gibi Lon- mizin bir gün Alman müretteba- muva a ıye e erı an ga- u.1 J~ 
ın nıubafuak r bir ga- tiyle İngiliz limanlarını, Cezairi, zete muhabirlerinin yaptıkları gönderilmiş olan tekliflere mü- isabetli bombalar atmışlardır. fından daha evvelden yakalan • 
'?syalist Bl n başve- Kazablanka ve ya Dakan bom _ ziyaretle isbat edilmiştir. Meı- eş~~;~. Jann kabul edilmesi ba~ a;.cıyyareta1r::~~·: ;:' a:=.:=:ıen hiç bir bom-
devanı etmesinin iki bardıman ettiğini görmektense k8r muhabirler, akınların pek .. UUSJ"" ,, . 

.et llliinasebet . . . k 
1.acaiuıı göste ı~1:ı:ı. şimdi Oran kıyılanna.saplaıunış 
'>ile neşretm i. Hatta görmeği tercih ederim. 
"llar Fra cenahı Bordeaux hükfımeti esir rolil-

...__ nü, düşman da Fransız ve İngi-
.Up U11Z1- •er İngil· 
leti, soay bir ""-&• lia milletlerini birbirine kar ı kış 

ucr.vy kırtmak suretiyle fatih rolünU 
"'IU kadar !anıyorsa oynıyorlar. 
1Jle Partsten h\tsust bir İngiliz ıiıilleti, Fransız ruhu 

~~bir armağan tak düşmana teslim edildiği takdir- I ~~~~~~~~~;;;;;:~~~:;::::;::::~:;!:=:;~~:::=:; ... _~~;--:ı"~~~~~~~~~~,j ~v umUbadele- ~ R d V ki • iki tarafıa fevkal&de de zafe~ kazan~yacağını bil- Rusyanan Sofya ve Bel-- US onanması arna 8ÇJ 8 • Bulgar başvekilinin yeni 
AJ.,. __ ,_. ___ . mektedir. Henilz eref bakı • "f • bi tku 

' ~ yazmışlar· !!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!""''!!!.'\ grad sefirleri va21 elerı r nu 
bakJe ~ t lyanın nihai cevabı Berline isal ve ihbara bi· başında fJOda manevra yapıyormuş Sof~a: 9 (a.a.) -D.N.B. ajan 
P<>lttikaaııu Fr&DRadan ı lüzum sı bildiriyor: ·ıı ... , ___ ... y .. n-+.:.,.,. ilti- e görmemiş ve binaena- Sofya 9 (Hususi) - Odesa - B kil Fil f Şumn .... ı.rini 
~ - ~...... 1 h h b l& İn "li (B•t t•rafı 1 inci Uyf•d•) 1 resmi bir membadan bildirili- aşvc O' U ~ Mlh1'eft kurm ey ar 'evve gı tre son- dan Varnaya vapurla gelen Rus- ziyareti esnasında bir nutuk 

vtlk.a&---- ası, hep rada ona tebaan ve şimdiki if· . Bel d 1 .• v ·kt ve bir tehlike teşkil etmekte ol- yor: söyliuerek Bulgaristamn milli 
"--.UU bu Londra- aee•ta " o t' k o t )'aDlll yenı gra e çısı 1 or dugun• u musırrane bir surette', 1 alA ta " 

göl'UmııMlil d-..1•-•- ne- -- gore ıs ıyere veya !S e- Plo 'k f fik il b. likt Bükreşten ge en m uma na illküsilnil banş ve bıtarafhk si-
(i u-~ ---~ miyerek Fransa tarafından ilin tnı 0 re ası e ır e yazmakta, ve fakat hiç bir za-: zaran, Rumen merkezi hüküme-
• Q,Ubukt bok aeneden- edllmia+;r . bir gün Sofyada kaldıktan sonra man müsbet bir vak'a zikretme- yasetiyle tahakkuk Pttireceğini 
~ ecteseı- bu an'a· --E;jFı:ansız hariciye nazırı, Belgrada hareket etti .. Yugos,- mektedir. ~=:.~~:~=~ bildirmiştir. 
Jlliıni ıtiW takih ettiği bu. suretle harbe girmek mes'u- la~lar 20 yıl sonra yenıd~ tesıs Bundan bqka Budaf)elte mat- xıun sebebide lıükümetin yakın- Ba!j'Vckil, boyl olmakla bera-
cihan idaresine uygwı liyetini Leh ve İngiliz ricaline edilen. Rus • Yugoslav miinase- buatı. Rumen makamatı tara - da istifa edeceğine dair çıkımı o- ber Bulgarlstanın memleketin 
·:ı:::- kuı:mamıetı. atfetmek istiy r. diden kayd betlermc ç_ok fazla ehe~yet fmdan Rumanyada bulunan Al· istifa edeceğine dair çılaı:uş o- menfaatlerini korumak Çn bü-
Bo altibetlnt de ed.ilnıeğe deger ki harb talihi ~ek~. Bunun i~indir ki man ahalisine brşı gfiya yapıl- lan nvayetlerdir. tünlemı'~tirdb. irleri alııcağım lllve ey ı 

nnet'nin ifadeet te• l'ranaaya gülseydi, bu acı it· yem elçıyı hududda. ~ıbrol ga- makta olan ~ve haşin mua- "' 1

riyor. ......_. \le t.eımıhJer ve atfı .. _ rmda Yugoslav har,cıye memur· meleler hakkında keyfi haberler "Dobrice Ye Tra'nsllvanyadald Rumen maarif nezere-
eyliitiinde Alman ordu· ıilmler Wt 4'..,..hnazdı. 191~u- larile resmi memurlal' istikbal yaymaktadır. Rumen derletinin bütUn bankalar nakit ve kıymet- tinin bir karan 

tbiBtam ..., ~ 1918 mblıttllfWe ne kadar etmillerdir. .Atman devtetile titr yakhli"B po terini BUkrege nakletmitl~r. Bükreş, 9 (Hususi) - Ru • 
.hbinesı t.Yaseut ederek ltöyle çetin ...._ oldu. Paris Sefyaya yeni gelen""Rus sefiri litakası takib etmekte olduğaııu Keyfiyet bUyUlt endişe uyan~r- manya maarif nezareti l;riitihı. 

. ~ aliııini ve vuiye- ve Londn yekdiieıizd talıtıe 1& Vrişeçıef de vadfesine başla- ilin ettiği bir sırada. inezkUr mış ve bundan, Rumanyanm mekteblere birer tamim g6nde -
tıan h:ı.llini Londra ve için ne kadar çok fırsat ve im- eh. Sefir hentlz 28 yaşında çok kampanya ve bu yeni uydurma- yakında başka arazi terkedece- rcrek badema bUtün mekt.ebler-
teklil etmişti kanlar buldular amm za.f "" 1 ttır lardan maksadın, Rumanya ile ği i tihraç edilmektedir. de İtalyanca ve Almancaya im-

• . . .' . ~ er ve ~ bir dip oma · klnı olduğu kadar gcnlı ver ve-man, Fransız hariciye ne- galib1yet ~e~ını slldı süpürdü. Rumanyada Yahudi Almanya arasında yeni entrika· Transilvanyada büyilk bir in- ,,. 
.& işgal etmekte olan Fakat maglubıyet ve hezimet • ıar doğurmak olduğu pek güzel tizamsızlık hilkfun sürmekte • rllmesini emretmi§tlr. 
Bomıet bu teklife muvafa bq gösterince tarafeyn mes'u- meseleaı anlqılabilir. Macarlann bu te- dir. Zabit ve memur aileleri kUt- Varnada 8albo için 
'ği halde Vaqova ve JAn li,.U birbirlerinin üzerine atma- Biikreş, 9 (a.a.) - Stefani: şebbüstt pek saf bir hareket teş- le halinde 'L'ra.nsiavanya toprak- cadde açılıyor 

'\birıeıeri bUyle bir konfe. la baeladılar. Yalnız ıimdi tavaz Nazırlar meclisi yahudi me- kil etmektedir. Zira, AlmanJar, larını terketmektedir. Bu aile· Sofya, 9 (Hususi) - BugUn 
·akdi için iptidai tart ola- aah eden bir hakikat vardır: 8lıllli ile bqlıca meselelerin hal- Rumanyadaki AlmanJarlD ve U· ler, şimdiki kararsızlıktan lse İtalya sefirinin riy'asetindıe top
\Jnıan ordıamun Lehi&- Devletler ya politikalarını ordu. il iCln tedbirler aJmıttır, mumiyetle bütün ekalliJetlerin, her hangi eeJtilde olursa olsun lanan bütUn İtalyan kolcınial ma
lfgat etmete bqlume ol- larma ve kudretlorine, yalıud Jılec1is 'bundan bqka bu.tiln Ruınanyada ne kadar ip mua- bir sureti hallin pyanı ter~ih reşaI Balbonun hatuUam an • 

1.rulaia tahliye ve terkini ordıı ve kudretıerinl politikaJan- ıdnl kl.IV\'tltJ8rl .eterber hale ge mele görmekte olduklanm pek olunduğunu e6ylemektedirler. mışlardır. Varna belel\iyeai ma-
~. Baylo ~ ta 11& 111durmak m.8cburiyet.ind&. tlnaeia ve buicl tloaı'8t ve mi- g6Be1 bilmektedirler. Bu arazide, bilikaydüaart yiy\!- re§al namına bir cadcbıin ıenl· 
~tı9!~~...,"'4'~~*" 4klılr. • ell1aa•i-••Ml11W · > 111,-ı• · rw,et cek ve han- )"E'mleri te1riHtt- dm-t.anshn edilmeısiai bildr b-

..,._ ~ Babea ttrllll9j& kani' ftl"llliaıtli'. Budapeete, 1 (LL) - Nim harbiye olarak toplanmaktadır. ıva almı-., 

Bu tekilde yapılaeak tasunaf • 
1ar içiJl aman kaybetmemek de 
çok mühimdir. Unutmamak ll
Zlllldır ki her geçen gün beyhu
de yere tonlarca benzin ve ına
mt mahvoJmakta ve binlerce o
tobüs, kamyon ve otomobil ası
narak kıymetten düşmektedir. 

MURAD SERTOGLU 

Fransız Meclisi 
Kanunuesasinin 

Tadilini kabul elti 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

bu sabah su.t 9.50 de mebuaan. 
mecllsinin toplantısını açmı~ -
tır. Toplantıya.100 kadar mebus 
iştirak etmiştir. Mebuslar ara• 
smda, bap saı:gıl1 bir halde Rey
naud da bulumnalrta idi. 

Berriot, mebusan meclisinin 
fevkalade toplantıya çağırıldığı 
hakkında hükiımet em rnameai
ni okumuş ve bunu mitt~ktb 

celse bir müddet i in tatil edil -
miştir. 

Bu esnada, mcbu n meclisi· 
nin ali.kadar en Um ı kanUJıu 
esaside tadilat yap lrwuunın lU· 
zumunu ~ede ~ bir ka
rar suretini münakaşasız ~o it· 
tifakla tasvib etmigtir. 

Mebusan meclisi saat 11 de 
ikinci celsesine başlamış ve maz 
bata muharriı:i Mistler. teklif 
edilen karar suretinı mud a 
eylemiş ve Ç81'3amba gii bu 
karar üzerinde mUnakaşaü r ya
pılacaiuıı tebariız ettlrnı · şlir. 
Bunu mUt.ealnb, mebusan m i
si, mebusan ve ayan mecl · lcri
nin yarın saat 9 da ihzari hır 
toplantı yapılmast hakkında La
valin verdiği teklüı ta •ıb et • 
miştir. Bu toplan ıda Lava! so
rulacak sualle e ve ile ı sü üte
cek mülahazalara r ' b 'V" 

tir • 
Nihayet ate A r y il 

reye karşı 39j r 
kara o.Jırunı tır 

" ebusan m ı 
sasin 'n tadil edilm 
diğiııi beyan ed r 

Aleyhte rey o üç 
~ tu vatbr: Ma e mebusu 
l"1ldika1 Margai O. nıebulı 

..,.aust Biondi, Haute • Vienne 
Dlehau SQBYal 
Kanunu Naslnln tadili projesi 

Cenevre, 9 (a.n.) - Vichy 
resmi memb larmdan alınan 
haberlere göre, kanunu esasinin 
tadili hakkındaki proje, mebu
san meclisine ve milli asambleye 
başvekil muavini Pierre Laval ta 
rafından takdim edilecektir. 

Milli asambleye tevdi oluıaa • 
cak proje, tek maddelenU.r ve a
şağıdaki §ekildedir: 

Milli asamble. mareeaı Pe
tainin otorltesl altında cilrnlıu
rlyet lıilt&ırıetine, mareşalin im-



Alman arla i.ı.a yanla ·m leşe -·s edecek-ı 
leri bi 1dirilen. laarr z pl~nınr.n muvaff akı
ye le ne. icelenmesi iht 0mafi var mıdır? 

tel J .tngiltcr arasınc1a .Mnnş de-1 
ru.z· ~mxb hnlinde bulunan iki 

da m(mlcl enı onta ndn bir ''N o 

'\i el "Chln., ndırlnl geçmeğc 

Bı:isı h 1 · olduldarı 
ına g"tti. ıQ adan n. un 
ulhau 'a ar.clı. O .za-

mnnd b~ 1.c:lgr.a a.r sus~ or. 
Hrtler Almmıy:ıda mı? Parist\. 
mı! ~ dkS<J. ?Uans im nlarından 
bil'indc mı? 

B ı con tahmin daha hnk.ıkut• 
yakınd r. iBı.it\in dünya, Avru -
.f nL'l m :Jmdderatım belki d" 
.asır r için ıtc ... bit o cek o1an, 
fngi ·z ada:laı"Ula karşı Ahnen 
kuvvetl rinin taarruza ibtid ı 
cd"ceklcri saati bekliyor. Bira~ 
ıi sinde hrub, çehr ini tama 
m le -OeğiStinni tir. Mihver de'\i 
let eri ile Fran"'a arasındnld mU 
tnreke, .Cl'H~lklııden dalın şid -
.d t:i, clt.ba .Oevamlı olabile ek 1 
btr &rbe t mel vasıtası ol -
muştur. 

İlk <lafa olarak f ~ıtere bir 
Ce."'.Illcm • stiliı.sı tehdidine ma -
nızdur. İngiliz adalan, tarihle
ırirün en \'ahim saatinde bulu -
nuyor. Gaule,ün Jules Cesar ta
rafından istilfı.sında.nb i, Fran
sa her asırda bazan müteac1clid 
defalar istila edilmiştir. 

Duna mukabil, Normanlann 
ist:ılfuiın aılberi fogilt<>re bu ya- ı 
ı .. :dan masun knimısbr. 12 nci 
.a ı d:m'beri İngiliz toprağrmn 
f hi ha1tlo:ıdald tcşebbüSler 
nk m k, lm1;ıtı1·. ispanya kralı 
ik. i Filipin, birinci Napolyo
nun mnvnff Jdyet:sitliğe uğra -
ığı yerlerde Hitler ka.zanabile-
1~ midir? 
J.ıranmn Fran ız nuntakasmda 
p1 n:m . lman askerleri daha 

şimd"den ''İngı1tere"/C karşı birı 
ccbhc,, den b:ı.hsctmcktedirler. 
Alm~"ya tnrafınd<>n işgal e

dil~ araziye bakılırsa, bu ceb
he b ıgün Non.recten, yani şimal 
.ınıntalrasmdan tü 1. nny )1 hu
dudun , bir J.~clime ·1c \iJ'nrvik'-
den B" arıritz~ kadnr ur:antyor. 

mı' lr.nrl., dır. CYvcldon .Av
rupamn en iş nk bir deniz kolu 
o an ve .hre i&tikame.ttc giden 
~illzlerlc bom.ilerle dolan bu de
nız . 'meli bombo~ıur. Yalnız za-1 
man :.ınm:m sulaı ın ı~loıtilmec;i 

esn... ncla toı pillenmil) ,-eya ka
ra,·a oturm • gL'ınilC!'in cn'kazı 

'oriınmekt.eil·r. Bununla bcrv -
bcı'" Dumı: 'in öniindc devamlı 
urette üirl. ç 1ngiliz torpidosu 
dolaşm~lttrdır. Fakat ı:;imdilik 
bu harb gemileri kara mıların
dan çıkm:u 1 ktadır. Almanl"r 

.:<ııfıu . tamnntile -yeni bir 
modelde r lan hafif harb vahid
Jcri F.ran&tların !\fan§ snhilin
dcki 1imart1nnnda b1iltmmak -
t .. dır. 

I'..alnız simcliye ikadar, bazı 
tayyare bombm-dımanlar.ı .hari

e er ik' sahil de oldukça 
Eilldn Judmı!}t.ıı=. Hakiki hiçbir 
dcrrlz~a besi cereyan etme
mi~. rlki taraftan (la, yeni 
~in barnjlurı vüuude gctiıtll

ımiştir. GüI!lar, aıüdiscsiz yekfü
~ riııi :tal · etmektedir, zira, 
üıror: emada. ~aelcliği es -

nada hiçbir ihrac ameliyesinin 
'1.'llkua gelmiv; ·ceği .aşikardır. 

1 • 

rtknt karnrJik ha ar :basmaz 
Man~ denizi uy.anma'.ktnibr. Qre-' 
no:ler, lngiliz ,proJel-\.önlcri, de
niziıı tha.rokctli sathında. pusuya. 
~6 dü man bulmak ·{;in ,fa· 
aliy.ctc eoıxınktcclir. Be.Yaz kır
.mızı yeşil. arı renkli .havai ii
"'el ler mütemadiyen yük:;clmck 
tediı:. Ayni zamanda, gece ile 
beraber .AL-ırnn ve 1ngiliz deniz: 
tayyareleri .keşif uçu§.larına. baş 

1 

la.makta ve .sahillerde uçmakta 
dır. Plajlarda. kum t~crinüe, 
limalilarda, sa.hillorde lngiliz :ve 
Aman nöl>etçilcri müteyakkız 

clurmaktadıı , ı 

takViye etmektedir.. Sahilin mü
dafaası şüphesiz en ehemmiyet
li bir iş olarak ele alınmakta -
dır. Bahrıye kuvvetlerinin eski 
topcularınfüın yüzlerce adamlar. 
~ahi!. batal'ya larile 4graşacnk 
gcn~leri talim et.tirmek için sc
fe!'h"r c<lilmi~lir. Nezaret işile 
mukollcf hafif lıarb vahidleri 
i .in ufak üsler vücude .getiril -
miştir. Ş.c'hirler ::;i1ıerler ve bari
kadlarJa clolmaktadır. Birçok 
şe1ıirJer baştan basa mU!:itah -
kem bit- mevki lıafinc geliyor. 
Bütiin isarct çizgileri kaldınl

mıRtır. Müılafaa tc§kilatı mem
l~kctin her tarafında faaliyete! 
gr~iyor. Bu kıyasıy.a bir Jıarb 
olacaktır. 

1nit1e halinde, ani bir ihraç 
tehlikesi burada ınatbuaat ve 
'lngiliz askeri mütclıassısları ta
rafından pek mümkün .görün -
mcmektedir. .Bilakis, küçük 
mütrezelcrin adalara ayak bas
m~a muvaffak olacakları ih -
timali v.arid göıiilmektedir. Fa
kat bunları tard veya imhaya 
muvaffak olwıacağı kanaati bes 
lenmc'ktedir_ Söylcndjğine göı e 
en ciddi lehUke, İngiliz sahilinin 
ufak 'bir mıntakası üzerinde 
müşterek bir 1ta1yan - İngiliz 
bav.a ve deniz ta:ırruzudur. Bu
rada İngiliz taarruzlarına karsı 
koyabilece1c oldukça saj"lam bir 
köpı ti başı vücucle getirmek.m12-
selcsi vardır. Zira böyle bir hal
de, İngiltere adasının bütün 
merkezlerine doğru yapılacak 

motörlü kolların ihracına imkan 
hasıl olabilcceektir. 

• • • 
Hnkil::at §U meı•kezdedir ki 

Almanya lıarb sistemini kendisi 
seçebilecektir. Alman yüksek 
kumruıdanlığının sistemi ne ola
caktır? Garbi A\Tlıpnnın en 
muhkem istihldimlarma galebe 
çalan taarruza mümasil şiddetli 
bir ıücmna ;mı §ahid olwıacnk
tır ? Yeni silah \'C y&ıi hnrb v.a
sıtalarının istimalini mi görece
ğiz? Balanda hn.rhindenberi kul 
lamlmıyan ııını:aşüt.gülerin bu de 
fa bölük vey,a tabur ıbalinde ol
mayıp , bilakis alay veya fırka 
şeklinde istimali karşısmda mı 
kalacağız? 

mil dolan mc çing -
ne (Bm) an a ı or 

11 A t~ m ~U~Unü., özll 
he!ıl ri anlatınca ka 

ibeni ona sevdirt" 

hatta llc dun aki 
ı şaşırdı. "A an 
-diye yalvardı,, 

-~--------~~ 
YAZAN: TALAT SÜMER 

Şık, zarif, centilmen bir çin
gene, beynelmilel bir dolandırı-
cı ... 

Ytlziine bakıldığı .zaman, asil
zade bir H.umen çingenesi oJdu
ğuna yi.iz bin .ahi<l ister .. Halin
de kmıtüyü u•ataklarda nazlı 

nazlı biiyi.ittilmi.iş bir pa. azade 
lik \'nr.. Lakırdıyı bile diı hem 
jle tar1nrak söyJer .. 

.Ağzından üı.kırdı alınması da 
çok güç.. J:<"'akat ga.zoteci eline 
düştükten sonra söyJemcmesi- ı 

ne in1k'fın var mı? .. Alt ccnesin-ı 
den girdim i.ist çenesinden çık
tım. 

- ~e olur dedim. Sizin de 
küçük bir maceranız benim def
terimde bulunsun! .. 

Bo.ynunu büktü. Na.z.lı nazlı, 
edalı edalı.: 

- 'Mudamki bu kadar jsrar 
ediyorsunuz peki .. 

Ve başladı. 
- Ben saloulacda, kadınlar 

arasında gczinmeğe, dolasmağa. 
alıı:)m.1§ bir adamım .. 

- M:ıliıın! 

- Jl'almt b:u7atta bir J<ere 
tskenBerıyedc bir büyücü ol
dum.! 

- Enteresan birşey .olacak.. 
- Oldukça. 
- Her vakit (Remle) ye gidi-

yprllum, orada her ta.rafı mücev
her <1olu bir kadın gördiim. Bir 
gün, iki gün, üç gün m\!tcma
Uiyen takib ettiin. Her vakit ay
ni saatte gelip bahc~'e oturuyor 
saatlerce iclfı.s Ye heyecan ile 1 
bekliyor. Nihayet iizünUı1ü ü
züntiilü.. Ayrılıp ,gidiyor! .. Be
nim masama bakan garsona 
da he.r zaman birşeyler tcnbih 
etnıeği unutmuyor. 

Nihayet bir gün, ayni ma
sada. A) ni yerde otururken bir 
falcı geldi. Hemen falına bak
tırttı. O va'kit anladım ki müd
hiş bir aŞkın zebunu. 

Para vermek üzere garsonu 
ça.ı:,öu·dım. Ve bir hayli bahşiş 

veıid':en kadını sordum. 

G on ,gülerek : 
- Bu ga)ct .zengin b.ir ka

dındır. Bir ltaıyaw seviyor. 
Herif bundan bir hayli y~ğlan
cli. Şimd' de bir baekasını -bul
du. Bunu da burada günlerce 
bekleti~ or ! . 

Bu §ekilde işi k:ararlaEıtır

dıktnn sonra, bir lılind e1bisesi 
giydim. Güzel bir .sakal tak
:tını. Kadının bah~eye gelip o
tnrduğu ,znınaııı hcsabladım. Ve 
Hemen biraz ilerisindeki na
sayu oturdum. 

Be€ d::ı.kika. sımra da ad l· 
.mmı geldi. 

Kendisine tahmil ettıhim n;a

zifeyi pek güzel ifa etmiş. 
O gaısona, gar.sonda bir bah-

ffis almaJ, için derhal .adına 

sö~dcmis.! .. 
Ben hiı:az oturduktan sonra 

hesabımı gör.üp :kalkmak inte
dim. Gaırson Jrnrsımda eğile

xek: 
- Mösyö, derli. .Si1..inle cşu 

madam göril§mok istiyor. 
m.zn.nır gibi göründüm. 

e münasebet! 
Çiok yalvardı. 

- Banim bur.cıda nlıb.ab,,1. 

yok. Bos on -gün okalncağt-:1. 

Ondan ibaret .• 
D..iğer tarn.ttnn da kadın·r. 

fujıkı kim olduğunu tahkik et
tıirter~ onu buldum. Kendisi!,, 
görüstüm. .A"'\·antüı')'~ 1tal.yo.n 
hemen razı oldu. Y<ıpacak iş 

basit. i.Er.tcs.i günü bahgeJ1e ge
lecek. Ne ahrsarn payla~ac~

ğız ! 
O gün tcln:ar hdıçe}le gıt

tim. Kadın gcnt? oralar<l-ı g9ne 
ga.r on a)Uli teklifi y.npJyor. 

Nihye.t aO)I015 gibi! 
Gelsin, bnknl:ım .. 
Delim. 
Kailin geldi. Deıilini anlailı. 

Dikkatle yüzüne .baktım. 
Ben a~lunızı sizin gfu:lerini

zin .içinde görüyol'llm.. Dedim . 
Ve anlatmağa başladım. Kn

..şını, gözünii, yiizünü, otıUUU§U· 

nu, görüşüsünii, haıl ve ser.zineş
larini Ye hatta ve halta. vüou
dündcki benlerin~ bunların u
ğurlarını uğursuzluklarını bir..cr 
birer söyledim. 
Kadın hayret jcinde .ç;Jldıra-

cak gibi idi. 
Ellerimi tutarak: 
- Aman beni ona sevdirin. 
Diye b."f?r.dı. 
Düı::üni.ir gibi oldum. 

No. 91 

.'\slen cok sportmen olan A-1 
m rıkalıl::ır ~usufun l"rangoça 
yaptı® bu oyundan dolayı onu 
alkuıla<lılar. 

Frangoç bitik ve ezile hır hal
de yerinden rk-01.kurak hasmının 1 
.knrşısına gelebilmisti. 

Koca \Yusuf, daha lrir dakika 
geçmeden hasmına ikinci ve 
ters rbir elense daha vurdu. ~u
suf un ~u el ensesi e1"'\ elitinden 

Frangor., "kinci el ense ile 
:drrhn :kuvvetli -idi. 
minderden fırladı. Sahnenin ip· 
lorine tak1lara:k dü:,tü. 

;J1'rangog, saülı, scilJu .:m.ind ·ı
den ıfırlıyarak clüsii) ordu. Hoş 
bu düsmcler bir ımnğlftbiyet ve 
bir 'lletıue değildi. 

F.akat, ıbir haanun Ufok ibir el 
ense dokunu§ile lta1 Risındakini 

bkrunbil kftğıclı ~ibi 1•crden ~e 
vurması gerek hasım .. zerinde 
iVc ıgcrelc se~'.it!ciler üzerinde bü
yük bir tesir yapıyor.du. 

r.nngoC', ç.ıldıracah'tı. H.:ıı:sııı

dnn deli oluyordu. !Bu ne haidi ? 
iBuna nasıl 1tru şı komak lfı.zım
dı ? cRezili rii ·a oluyordu. 

Koca Yusuf, el cmseleri ala -
fmngadn olCluğu gibi y.almz el 
ile yE\l)mayoııdu. !ç, dıs tırpam 
dn vuruyorclu. 

!\akut Yusüf, Frnngocım son 
-el onsesinc lmdar tıııJlarilı eJ en
se • ırmrunı!itJ. 

iEjğeı:, Y..uauf Uı;panl .kın:ışık 

cl e11se n:rncnk olsa kal'§lsuı -
tdaki lha:sıınları muha1clta:k :xılı\g
dcn dı~ !ınlar ~a:lkın üzerine 
yuvanlı:mırdı. 

Flr.nngoç, 'Yusu:tun JmT.şısına 

bu ecler biızülorek geldi Bu, el 
§ M 

te muhalr'ka'k gelecek size şu 
sözlerj söyliyccck, siz de şu şe· 
ltilde cevap vereccln,;niz. Fakat 
ancak bir deiaJıktır. 

Dôrtte gene geldclim. D.eli
Jrn.nlı lrn.dııı ile oturuyor, ötesi
ni söyleınl'ğe lüzum yok.. Dcli
knnlı gider _gitmez, kadın koı;a 
ko~ y::ımma gelcii. T,eşcl.kür 

etti. 
''Ne istiyorsunuz" dedi. Ta

bii hiçbir §ey .. 
Bu i!]in uaimi olmasıw tlca 

etti. 
Kabul ·ettim. Kadın oolt gü

zeldi. V c koydu!;rum ş rilnr.a .... J 
Razı oldu. Hemen evine git4 

tik. Daimi münasebeti temin e
debilmek için, benim .lmyfim
dc.1 sonra, bütün mücevherleri 
alıp üflemek, bi.i~ illcnıelt iaab e
diyordu. 

Hemen ,·erdi. Aşk zavallının 
gözlerini bili iimfu} ! 

- Yarın ak. ~m bek!c~wiz .. 
Dedim. 

en e oyunu s r. 11 

ğmı bı miy u!. 

Frangoc biıziıfü~ ord 
Yu uf, birnz clr. i~in 
idi. BırkaC' elense ile tıtl 
cıleri giıldiirmek ve al~ 
eylemek hem de .AınrP' 
a.kıl er.dıı::enıedikleri 'bil 
onlar.ı rneralte sevke~ 

Yusuf, bir iki dakikllc 
den .karaısında cns.csilJJ 
mck buz:HQp güre. ı:ıı~ 
Frango\$ hu sefer el~ 
vetli ' <lı tır,p, uile Jd1P' 
bir el en<:e cck.ti. 

1n.te bu r Fran~~ 
ba d· gitmiF.ti. Milli"" 
şına sut ·· ctii yere \'ll"" 

Yusuf çektiği ·lon ~ 
Jıcyecın gelıni,5ti. Çbl'P" 
nfu asını n mb: 

- Hnyfü kızan ibe! .. 
Yu51 flm, k, hn sesle.~ 

mnsı, ÇJiipD'Il ıAmerikaD"" 

yocana <liışfuiiyorfüı.. 

Ameril rwlann öm~ 
glınncdilaeri Tüı'.k nar~ 
bir şe) deyıldi. Safalı ,<e 

ce bir şcyd .. 

Fakat Amerilmlılar .b~~ 
yı \ e cırpm.mayı :ı.nlallW' 

<lı. ~ 
Tüı l p..ıbl \ .ını ııe dcJP" 

tiyordı. H· tta, narayı ~ 
tan som. , biı.r~e dabS 
taze bir trı,'lrJ giriyordıJ. 

.Amc.t ika clılfranlarını' 
zılan yanlnrmd. otura'l'l 
.mer.ikadu yt:TJeJ}llliş old. _" 
bilen Hırist .. anlaı;a soı..ıT' 
eh: 

- Nedi) 
ani ed~ ar:'. 

- H. ' d.i. lnzım diye.:.-
- Ne ı · lföyie eöJl 
- 'J"tiri: ı:ıe.•·ıpyanln ı.uı"; 

d tlericnr .. Bl oyuıı illı Jt 
dulfüı.rı zarmm bi oy ırı,1 
'e mu afi , :ınyetli netiee)·e 
ladıkl:u1 zaman b'>yle 11 

tmilar l\'f', çırpmırhı· .. 
Ameriı.nlıl:ınn Tiirk p 

nı nfıras:ı ho*lnrma gitliı::ı 
Ytısuf nn r r v-.&it bag11 
m bekliyorl:m:h. 

Dalı, gür- başlıyalı d 
kilm kadar olm fllu. ~~ 
tek bir han le lrl1,.. y~p~ 
tı. 

Robcr hluoıxı:.,zsa bi~ ~ 
Yusufu altnna nlmış.tı. FP"'. 
<lört da}\J.kn ıçın<.!e scrs~ 
ti. 

J<T.aug~ ~ emletcn 
scler olmu. w Uoş bu, ol 

~anili~. 
~usul, h r Gn ... e Robet' 

!Bu .cdhhe Non:eç, Danimark:ı., 
Hola da, Bclcikn ve F'ra."lsa sa
hılleri lboyuna im icl d ediyor. 
F k t .en mühim nokta, bugfuı 
bi.itihı d'inyanın ınazarlar:r.un 

toplandı~ı yer, nncuk 900 'kilo
metr.c uzunluğundadır ve Dun -
ker.que'd n Br t'e l o:ıdar gider. 

Alman ve Halyaıı gazetcleri- 1 
ne göre, Mansın imtidadınca, 

Alman .km'Vetleri hinteı:lfınddıı 

da derin1iğ:ıne mevzi almı§lar -
dır. Buralarda, deniz, lıavn ve 
kara kuvvetleri bulunmaktadır. 
Bu km'\·etlcr vazife ve mevzile
ri pn)1aşmı~ardır. 'Piyade ne 
istihkflm sahil mıntakasının .ke
şif ve kon.trolü ile uğra:mıakta
dır. Tank <lii.fJ to.pları ve mit -
ı alyözlcr d::ıha. şimdiden "yu -
va., larına girmiştir. n., .. r <.aı> -
tan top batar;}•al:ı.rı kum t~pc· 
!erinin gerilerinde sırn:Ianmak - ~ 
tadlr. 

iHer ne olursa olsun, harb 
Man.sı geçmek iizcredir .. ,, 

O dn.kikrui lbüLün vukuf ve 1 

bilgılerimi r araya topladım. 
Ve karar.um '\:erdim. 

- Bu kolay iı, değil, uc
dim. Bir defa tecrübesini yapa
yım. Eğ<>r yarın getirir, ve si
ze isted"ğim sözleri söyletecek 
olur :isc'm bu i5 olur. Bunun için 
yarın :ı.lh'lha lmdar bileziö'iniz 
ne saatinizi bana veriniz. Bütün 
j!}Jer onların üzerinde olacak- 1 

tır. Sabahlcyın saat onda da 
beni beklcy1niz. 

Cılrar çıkmaz, hemen hcpsi!1i 
nukcle tahvil ettim. Hissen·.ı.· beş 
yüz Mısır ]ırası faabet et •.ı. J>a
snport cebim<le hazırdı. Vapura 
binince bur.aya doğru yollandım. I 

clero~e ('] en çekmemifJl'4 r 

n. ı, Fı·, nsa topramda lngil
tcreye :kar~ hakiki 'bir Siegfried 
lıattıdır. En ilı.:ri noktam, Ca -
in o A<l:'r,. ve burası oföz ea • 
ılıillcr!ndon 3!:> kiloı tre mesa
fed rr. 

Bugün. Alın nya askeri ta
rafınd::ın iE;g:ıl c<lilcn FranEa i-

Dahilden gelen pis ade alay la
n sahile doıh-u yiirümektedir. 
Boğ:ızın imtidadınca telgraf 
müfrezeleri muaziam bir .muha 
ber.c şebekcı;i lmrmu~ıa.ı dır. 

• ııı • 

Şimdi lntdliz gazetelerine gö
re de: İngiltere, hararetle, deniz 
sahil, hanı l: e kara müdafaasını 

İf.iraf olunmıyan 
hakikatler -

Fransa niçin 
Mağlub oldu? 

o, __ _ 

(lf. 1.) nin ~ azmıtı oldıığ11 
bu fm ka1üde enteresan te11'ik 
~azı mm iiı;üııcüsiiııii yanııl\'i 

ırii fhamıztla bu'laca ·smız. 

Hemen b ·dip bar adamla.
'nnd.an birisim bulduın . 

- Vazifen, dedim. Benim o
turduğum bahçede benim ma
saı:ıdan üç dört masa geriye 
oturacaksın! Oradaki garsona 
her nasıl olursa olsun yoluna 
getireı ek ~nim Hindli müdhis 
bir sıbirbaz olduğumu vercliğim 
büyülerin iı bPs gün içinde 
kat'i tesn · bulunduğunu öyJi
yPceksin. 

Dedim. 

Hemen gıka.rıp verdi. Ben de 
oradan aynldım. ftalyanı bul
dum. l<jrlcsi .günii kadın ile kav
ga ederken söyliyeceği sözleri ı 
tcnbıh ettim. Dersini ezberlet-
tim. 1 

Ertesi shb"h <>nda ge1dim. a 
dın h lecan icinde beldi~ or. Su
-ati il€ bılczı0·i in.d ettim. Dört-

lskenderiyMcn r.rrılıyorduk 1 
Snatc. baktım. Dö-t.. Gözüm 
gayri ihtiyari (Renı ıc • )'C çev
rildi. Orada geleceğim iinı diylc 
bekleyen bir Jtadın '·ardı! . G:i
dip göri.inüz.. Bolki d.:- i lil bdk
llyor! .. 

Bilrnyesini bittt-.diı!i zaman 
yii·ıüne bn:Ict.un. Tt:I". tiden .:-.i
:ade bir gurur .. Üf't.ı_r.l:~ oıuu. 

'föl~ıt S'' MI::H 

Fa ng oc ;.nıci dakı~ 
s ı a wı.-:;ıınmn ku sınd:ı 

dı. Htioı mlnı-.ı lndı. 

Hatta, biı t. ç defa "'l. J 
dn.ldı. A~ dn:nndan k~l.1 IIl 
te::di. Yusuf, Hn. mı.nı :J<, 
Slkl b • ·unJ lr.aldan ı::i!ki 

Fr.ı.n... · 1.ıır nralıl\ " 
~prnz g"t dı li'a,mt, Yır 
c pran l lu:yııkl. kurtat 

Hele, Fı <ln~oç bir s 
tıe9ltlna k. fal o knptı. 

O v •. : il, Fryl ~r. D ararım ruhu -
nun, R1. ııin ):anır.da olduğunu an -
lar v-c .. lı.., t:ınm GiiltutGiıu bozmazdı. 

du, f kat, hastanın üzerinde fena. te- ' 
sir yapar diye söylemiyordu. 

rabacı, stanın Jmeam-
nn koydu .. 

u~un uzun lt . 
pancurları l.ap;l' , 

Dil·ra.nın, 1fatiala gelmek isteme
sinin eizli bir s bebi vru clı. lBunu k:ıl
binde -s::ı.klı t.:tmuştu. lfattü PeyJ{cre 
bi c ö~l~"llem·şti. l{Jrla.1 Yrık:ıcı~'ln 
y a ~dı \'e Y.a1 cığtı. her giJcn 
K u.Jd l geç -;e meclı:ır.d.ıı. Ru -
şen kö e g;der.,e, D"lUr:ırun oturdu
b"U C\'in 6ni.ind n ger c rti. 

O zaman vere.~ hast:ılığımn teda
visini bilmezlerdi. Vereme tutul::uı 
birinin ınutiaka ölmen lazımmış gi-
bi, h:ıstalıkh mücadcle ıedilmezdi. .şadığı o günleri şimdi .an~ak bir ha- nilara ooyle cevab 'endi: 
Hasta. Jccndi haline b1rakllır ve ted- <tım olar.ak hatırlıyordu. - - Yalmajn doğrıı götür .. 
riceıı kuvvetten clıl<>erek lmndil gibi ı Şimdi, fakir bir e\dc, unutuın:nı Peyke:-, bunu 1şitlince, Dilaramn 
sönerdi. günlerinin hit.mnını bekliyordu. ne maksatla sokağa c~Jn • ıste-

Dilüraya haftada iki defa hekim Kendi kendine: "Yere çarpmak diğini .anlamışb: Gezmek d ğildi bu .• 
gelirdi. F.ak::ıt, verdiği ilaçlar kuv- jçinse, Allahım niçin Dilar.ayı ı,.-ı.il - B.ir zıyare.t olaca.kıtı .. Mesud :sonel~ 

Dilfım ıçiQE:klere bakarak: 
- 'Gel ek Eene, siz gene ooyle UÇ 

tığmrn. vv.kit ben nerede ol eai;;rını n-
caba ! 1 

Q)odi ve "'"ÖZieri <!aldı. 

iP~ykcr -On söz üz 1 ine h ı en: 
- Allaha eım•net k:uıd dedi. 

yoktu .. 

'!liinde om;u .. 
gibi >Cluı ura -·· 

&ZUSU, 

vet şlırubu ile J:oı diyald::ı.n rnaretti.. eelttin? Bedbaht etmclr için e, yu- .r:in ·n yuvaBl olnıı köşkü, Dilara tn~ 
"Pnorr:o:.oral!"',, daha bilinmiyordu •. rabbi, niçin Dilfıraya güzellik '\er- vaf etmeğe gidiyordu. O sevdiği dağ 
Hatta hnı:tanın ~cık hnxnda ya.tına - din?.,, lara, bayırlara, ayazmarun ::ığaçlaıvı.-
sımıı eıl bfrinci tedavilerden oldu~'11- Diye inler ve nğlar.öı. na "elveda,,, diyecekti .. 

Sen .geld:ğinden çok ·da.ha dyisin s;im 
di... lnsallclı bir kaç nya hıdar büs
bütün iyi ohrrsun da evine d@neı'

sin .. 
- Sus PcyJrer .. Ben ı .. cndiıni ıhe

piniz<len :yi biliyomm .. Amma., 01ür
enı, sal n bıı.na r.cıma.. "fil.alı ata 

lca.v.n~tıı !,. dı c ·ev.in .. Çektiğimi kim 
se bilmc:ı •. 

işte udnları.. )eJıoerelcri.. O 1' 
cerenin önünde H~cnle Dil~~ 
turub ıncht.a'bl _soyr·ederile>r<li. l.J"'J 
ta deııiz pr.nl ı z.rilı parJ:ı.r.dı. l 

duy-
1''1 giden 

- - 1 I::ıyır, Dıl:ır. e m .. lı" hmcde
fondi i··r şey duyma.mı . Gal ba, d:ı.-

mı doktor söylememişti. Belki de bil- • • • Aı·aba, yavaş yaı.'M, 'Y.al acılt yo-
rniy-0rdu. Enikonu yaz gclmi5ti. !undan cıkmağa basladı. Havıı sıcn:Ic-

nn:tra, gece, gün,füz vaUini hep Bir gün Dilara, .kendinde biraz • v- tı ... 
odJ-..ı:ıda ~ C'irirdı. Wi.h yn.tağın:ı u- vet hissetti ve ar.abayla dola§Illal ıs- Dfüı.r.a, b.ir şey söylemeacn etr.aü-
zaııır, 1\.:h miııclcı:c oturup pencere - tcdi.. ııa bakınıyordu.. 
den soknğa bakardı. O sokaktan, Kar Pcykcrle beraber bir faytona bın- Yolun .kenarında, çiçek acmıs bir 
tal jst~ youuna gic~r .gcfa l:cn kaç de- diler. nar ağacı rüzgfı.rdan bafif hafif sal-
fo::.lar gcçmı.;Ll .. LcbiLc lı:mıınefcndi- .Arabacı: lanıyordu. O kırmızı çiçekler hasta-
ııiıı faytonuna Jrnrulmıı~. ıgiizclliği- - ıKii9ük ha.ııını, sızı ne tarafa nın hotjnnn gitti. Arabayı dw·dur ta-
nin \ "'J ,andct"nin p:ulaklığı i~inde ya- götüreceğiz? diye sordu. rak bir iki dal kopartfi. 

'l'.ekı ar suttu .. 
lWyc ynklnf..-mıslaııdı. 
Dilir .. 'l arabacıya; 

- Sola sap, oradan ela bizi A.ynz
may.a ıgötürilrsün .. dedi. 

Kfüıkiiıı önüne gclmi..'.']lcı:di. 

Dilara, arabayı durdurttu. 

ltyor, tarla:laııa \noekıler, sı ,..._. 
kadar susmadan ot cm erdi. V , ı:• 
r.a, .nail olduğ"u sa uatin büyı' 

ııü idrak ederek çıne bir 1 
düşerdi .. Hntıı.rabı.rı Riıııdi h 
den etırnf.ım -alm:ışfJ. 

Yeldirmesini gıymiR, !baı;ım 
roii'], nahif, ınarıin bir Dilamnın 

kapıdan çı~"lıı gor.üyordu. 

(SC'nLI "' 

,. 
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u t ll1la 
müsabdı{ r 

Her sene muntazaman yapıl
UL<~ .... olan enternasyonal utlc
limt müsabakolannm u<;üncüs~ 
on "im tizdc ki pazar t;ün ti oğlcd "il 

ıu a Fcnu hah~ stadyc. mun -
da y pılncaklır. 

Atletizmin rcvac lıahll.: u ve 
ba sporun muhiti t ·la ',.Lı iic.ı 
bır eok ycrlcı de her ·ne ccııe
bı atletlere de açık olmak ü ... cre 
b gibi müsabakalar } apılır . 
- ı lık bızım <le böyle büj ilk E.flOl' 

h vaları ) ar.ıtncal. hır mulı"lc 
., l ]) olcl muz her cnı- yapı

Lm c l ı cak olun • oeıonel
nıi1cl atkuzın nıüsubakalann

dan,. ani ., ne.aktır. 
Bu gıbı bC"ynelmılı-! mi.i :ıba

kalaı mılli ı aç d~ı ttı . Bu.r t· 
ela kompl" tukınılar ~et ~.ı.nauı

ğı gıbı utlct.izın tcknıgi il(' alaka
sı ol ıııj .. n puan hcsab arının da 
yeı i yoktur. Bu çegid miisa.ba -
kahırda güzctilen gaye, ecnebi 
memleketlerde bulwıan ür ı:":crli 
atleUerlc, kıymetlı yeıli porcu
ları yan. ırken görerek por zcv
kıni tatmin etmek ve atletleri 
t cı iıbc hıiliibi yapm:ıhtır. 

Her ŞC'~' lc-n evvel fc• di bu 
~por olan atlC'tizmdc. kı.)m Uı 

ntlcllcrin, t. kımları uiinın l fc. 
dakarlık düsünmek zm urctiııde 
kalmıyarak asıl spcsi:ılıl<:lerın -
df' kcndılcrıni goslernıf'lC'I'i, en 
büyiik alkfo:m 7.Cvkın clngurur., 
Bu ilibarl· ı ar güni.ı j apıla -; 
cak cnlerna ıal mus!'b. kn-1 
lar için da\ l edilen ccnf'bı at
lell<'r imkan t lup geldıkl rr t:ık 
dirdc bir st, ı ılcnbcri ,gormcdı-ı 
nıiz ccnC'bıl<·t ıl bizim l er scoc
deıı dalıa kuvvetli olan atletle -
ıimizin yarı. masıru scyrcdccc -
ğiz. 

Bu müs bak.alarm ilki 1938 l 
de olmu~ ve Mısırlı allctler biı- 1 
Y:lik varlıı. oslermi§lcrılı. Gc -
<:en sene .)· pılan müsabalmfar
da Yunnnlılar oldukça nnz;ar:ı 
dikkati cclbelmiŞler, Mı lrlılar 
ıki allellc ıslırak etıniı.;11'.'rdı. 

Aync Rumen! rin i ınıki 
g('{'en seneki müsabakl.ıı ın c
henuruyct.ıni bir kat d ha nrt· 
brtnış ve halkımız aUetizınc 
knrşı smnpati duydu;:unu bir 
kere daha i bat eylemi ti. 

Bu sene davet edilen ecnebi 
atletlerin celbi için tel'll'bbiisler 
yapılmıştır. Bunlardan biri 1 
schl'imizc gC'lmiş bulunmakla
<.ltr. 

f.JOO Attennann 

i<' n bir atlet, 110 metre m~ni:ı
h ıc yaran mukavemet lt05u1a
ı l ıı in de--bircr ntlct ki ccınan 
ı.i porc.u, Mıs•rdan gullc ve 
dı k ırin Ebucl Eyla, 800 - J~uo 

ı~ı:ı .\lı Yusuf, 5000 i~in \.bus
balı, ·ür'nt için de İskinazi da- 1 
\'Ct edılm şlcrdir. ' 

Bu ~llletlerın gelmelerini tc· 
nıcnnı ctınekt.cyız. :.ıanmafılı 

g hne.,,,cler de enterna.-.yonal mü 
sabakalar yapılacaktır. 

\tlC'll ·r bundan sonra kısa 

le>ı- ve ıkmci formlarını tutmak 
bıl' ıstmı..iıat devresi g çirecek
icın hep bır Lr Lda a,::'ll.::>tos bıda
yetınden ıtıbru:cn çalııjtırılflcv.k

lo:ırdır. 
F"ıinı7.an Tel.il 

tanbufi:l g imek :istiyen 
yugoslav takımı 

Yugoslavyamn \"oy\•odina 1 
8port klübü Fencrb.:ı.h e klü
bime müraca~tta bulunnrnk, 

1 
temmuz ve a{,'llSlos aylarmda 1 

serbest bulunduklarını \ c Tiır 
kıycde iıç maç yapmak istedik-, 
lerinı bıldinniştir. 

1 
Ayni klübün bildirdığine gö

ı c l, ıdr olarında mılli l<lkıma da
hıl bır cok oyuncu btılunm~k -
tadır. 1 

Yugoslnvlar üç rnnc icın ür 
bin Türk lirası talcb t'tmckte 1 

\ c 1940 - 41 sencsınde Fener-! 
bahc yi ayni şeraıtle memlckct
lerıne davet -cdeccklcnrıi bildir
mektedirler. 

Fener bahçe idare heyeti bu 
tal :bi tetkik ctm kted1r. 

Fılistin clısk ve cirid ~ampiyo
nu olan Lco Altermann bu haf· 
taki miısabakaya hazırlanmak
tndlr. Bu atlet diski 39 metre -
den ileriye, ciridi de !;7 metre -
dt"'n fazla at.maktadır. ---=-=====.:----· 

Disk ve cınd sporlannı bir a
r.ada yapmakta olan bu atlet, 
her lıalde eski bir spot \;ll ola • ı 
caı tır. , 

Bir 7.anuındanbcri cirid ,.e 
d ki ayni zamanda y.ıp. n (at
lt-t kompleler har.ic) atletler bu· 1 
lunnıadığmdnn bu bükümü ver- 1 
n:ıe~tcyiz. 

Yunaııistaodnn, gülle icin Ter-! 
Ya~os, 400 ,.e 800 ko ulan için 
Stratakos {Balkan ş:unpıyonu
clur) manialı koşular i<' n d' 
Ski d:ıs (Balkan snmpı)onu) 

ç bnlmı lardır. 
Macnrıstnndan gülle ve di:.l~ 

_tt 

_l es 

f ransız meclisi k -
nunuesasinin tadi .. 

lini kabul elti 
~ ll<ai Uınafı 3 ur>cu uyfod ) 1 

zası ık Fransız devlctırıın yeni 
kanunu esasisini hır vey.ı bir 
krr<' ve~ıka halinde nc!lir '\'-C ilfuı 

el 1d- i~:n tam saliı.hıy"'tl ı i ı la 
cdcı. Bu k ııunu esasi, iş lıuku
ku.w. a.:ıenin ve vatanın h kları
r ı r.mti edecektir. Bu kanunu 
c ısi. k..!ndisinin htiktimlcril'lc 
ı:.oı c kurulacak ahllrub cl"r tu
fı ı l:ın tnsvib cdıleccl. ir. 

iği r 
il 

ltalynn resmi t bliği 

ttal~ada bir m:ıhnl, 9 (n..a.) - İtalyan wnumi harar~alumn 
29 ııwn:ı.ralı tebliği: 

lllngazi cephesincle c.lüşnıa.: 111 son günlerde tahrih li~n 
zırhlı otom .tllerj elliri huhnuııttır. 

Sarkl AfriJaldn ha\ .t km tlerimiz Kt'oya, \\ujir n.L-ıt.n
tm.sm'na di.itimallm .me,'Zilerlııi honıbardıııınn etmb;lcrdir. :ir 
ceblı3.Do dt•ı>OSuua menni i~al.et etmi. tir. Tourcaıl!l ' f{.-.n~ ,. 
ınıntakw mcla bir fil\(' İngiliz askeri t'Sir 4"di!mi ·tir. futahırıınız 
lıir ha\a hombardunaııını miik.akih Jngiliz - Mısır ndaıuutla 
Kıınnuka bir akın yaparak telsiz istasyonu ile antrepoları tuh

rib otmi!4crdir. 
Düsnıan tanU'l·lı'ri, fa ua., Diredua ve Zula ii7.<·rint.' a-

lamla:r ~-apar'ak U<l kisinin ölümiine, hir kişinin yııralarımıısınR 
lel,.;·h Cttmt~r. Hasar ~ ktur. 

ASK ::R GÖZ/LE Berlin mülak ı 
r Başmııkalcdcn devam 1 zannederek Saracoğlunun mah-

böyle bir ~büsii hicbir za - ıkemcye verilmesini istiyorlar! 

ingillz - Fransız 
1arb gem~leri maıı göze almıyacaklnrmı bil - Rom t.elgı afının in ndırmak 

'(Cai tarafı 2ınci sayfoda) mektcn ve onlara bu vesile ile istediği gibi, ltaly n ve Alman 
eski müttclikteri yartllı ve m1ğ' bir iğne balumaktan mütevcllid hiıkCınıel adamlaıı Berlindc Av
lüb FranBlzların güzel gemileri- bir keyif ile, ciddi ciddi temin rupaıun devamlı bir sulha ka-

C"li,·orlar. 'dd d' · !li kendi ellerine geçırmek ve- J J vuşmasını et t!ll al'zu e ıyor -
yr.hud onları büsbütün ezip bir Bu rivayeti şımdiki halde an- larsa bunun içııı hiç znlımet <-ek 
temek .de kendıleı i \ uı arak, cak 1ngiltereniıı bir istihzası di- melcrine Jiızurn yoktur. Bugiiıı 
Fr.ı.o,,ız Jonannuısını an~ızın ye tclilkki edebiliriz. F kat, bü- Avrupa sullıunun en biı inci ma
hücıun ile bntınn:ık ~olunu ih- tün akıl ve mantığa 1 ağmen, nirsı yalrıız kcndıleı idir. Onlar 

· t Bitlerin bu ısrarı sahih ise 1- sullıu i'-"lccliklcri min dünvaıırn tiyar ettı. ., t>• J 

t.ah-'an <lonanınnsını da Fı-nn· b f ı· k t· ·ı • · ~,... er l'akat Italya·ı d(1n:ınmnsıııı imha ct- 1 J u c a c ı nı ıaye....- "r · 1 

sız donnoması gibi ortadan kal- onların sulh adını verclıkleri 
mele, ızrn1· etmek veya Fransız dırtmak ı"stcdı'g~1nden b ka bir 
el k proje bütun Avrupa üzerindl' 

onanma. ile birlc.5emiyccc \'C er-, •• ,1e1a· ıet etınez;. Herhalde 1-ı ·r- Alman hakımiyt>tiııi tesis ctm ·k 
zarar veı eıniyecdc bir hale so •- tal~ anların bo"vle bı"r sakava ka- 1 

J J J len bt ka bir R y dcğiklir. n-
:mak için Otrnnte kanalını ka - ıJ•.lmıvacakları su··ılhesı'zdir. l b" ı J gillere ayalct< durt.luk~n 'e ıE'-j 
patmak ve orr.yı kuv\·ctlı ır Fakat muhakkik ki Ciano'nun • 
donanma ile tarassud etmek ele- ~ J le Akd"nizdı"' böyl<' biperva hu-

Berlini ziyareti sebebsiz degil- kim ol lukı~a n • yapsalar be>y
nizn!tılnrile \'C tayyarclerl !- dı·r. Yı'nc muh .. kkok kı' bundan 1 

h .. "' hudc.Jır. E••ct, büttin cliiny.ı av~ 
t !lan donamnaRını nray1p u -ı A\•rupa ı"çı·n bayırlı bı"ı· .sey cık-ı _ ni nrzudauır: Avrupada dc\•am· 
cum ctm k k • fidir. masına ihtimal yoktur. Bir Ro- Iı sulh 1:..7.lmdır ve <ılacaktıı. 

Fransız donanmasının ltal - ma telgrafı, dolambaçlı bir lisan 1 Faknt biraz daha ~ahır la?Jm
yanlarla birle. mcaiıı~ n~aı~i ol • ı ile, az ~ok ffııaatla bulunuyor. dır. 
mnk için bunların demırlı bu - 1 Roma.ya göre, Berlindc yeni Av·\ UiİSQ)İn (lalıid l'AI.ıÇIN 
lundukları Afrika linıaulıı~·ı ü~lı- 1 rupanın esasları hazırlanacak- -----=====-----
ne mayn dökmek ve. kendıleı me tır. Avnıpamn yeqiden tanzimi on·, kt' Ada da 
dostça ihtarda bulunarak dısarı 1 için cenubu sarki meselesinin 
çıkmamalarını aksi takdirde a· halli dn lazım imis. Mıh ver d2v 1 k h 1 k 
te~lc mukabele gô5tcrcceklcrini letleri bu mi'mi:ıyı da ortad:m aç 1 te i esi 
soy!eml'.'k kafi idı. Bir mliJdet ! kaldırdıktan sonra Avı'Ull:ı de-, (Baş ı~r41fı 1 inci sayfada) 
sonra Fransızların Amcrıkaya vamlı sulha kavuc:arakmış. Gö· 

Y' miişkül bır vaziyetle bulunmak-
gitmc~e razı olacakları ~ ikar- rülüvor ki Berlindc iki mutlc-

J tadır. 
clı. Herhalclc> Oran C'ivatında ftk devlet arasında Balkanları 

d · ltaly ılar 1' uha :ı.nı tın ba -
l\frr~clkebir limanın n ecsmz ve mesele i lıallcdıliyor. Son gi.L1 -
<lerh:ıl ac.:ılamıyn{' k dele ede lE:rde Berlin ve Romanm Ttirki- laııgıcıncla ht: harbin pek ~.ıı:;n 

v si.ırccegıni zann der1.: k Rado, ve 
istimsiz dm an ve Uf' yapaca,;ına ye aleyhinde açmıs olduğu rad-

1 ı · dig;er adular irın anra k bcs ay-
henüz mrur vermcmı~ goı unen yo ve matbuat muharebe i :ile 

1 

lık stok haZlrlamıslntdı. 'F'akat b"l' kısım Fransız donanmas111a bu haber ve bu mülakat yaklaş-
k 1 h:tdisat ftnlyanlaı ın umduklnr ı 

ansızın iist iın uvvC'tlrr e taar - tırılarak olursa goz önünde ga-
b. k ı ı k d ~·ıd· gibi r.·1km1'-' cai!a hem.emekte • ruz ır ·na aman ı egı ır. rıb hakikatler canlanabilir. .J ~ 

Bunu hc-r büyük kuvvet yap:ıbi- Bugiin, Almanya, Balkanlar dir. 
F k b 1 ~ıd ı L~ 8.imdi Rrıdo~ ve diğer aduhr lir. a at u hu e o an r ransız müstesna olmak üzere. bütün 

d l. 1 k halkı bü'-'iık bir h>hlıke ile kar-
onanmasmın tcs ım o mıyara Avrupayı istila etmiş biı· va7.i- J 

k · b" k §ı kaı Rıya bulunmnkladırlar. Bu mu avcmct C'tmesı, VC' ır ·ıs- yettedir . .Şimdi sıra Balkanlara 
1 · · ı 1 t da insnnlar ı cıı fazla yıpr.ıt ın mının ngılızler.ın mu l uıora ıa gelmiıı bulunuyor. Balkanlar 

tını yararak ve döktükleri m'l· onlnnn matbuatının lisanında ve maneviyatlarını kıran ve bo 
yinlcri iı:lihfaf ederek deniz ı:ı • ı sulh için bir "mania.. şekil 7.an arlıktır. 1 

ı T 1 1. İtalyanlar buraya haftada ikı 
tılıp kurtulma arı \'C ou on ı- ediyor. Halbuki bütün Avrupa 

l ·· "'k b" ı defa tayyare ile yiycc"k f(°n -mnnına varmaları myu ır knn irinde kaldığı halde su lhJ 
1 k 1 · ı b" dermektedirler. Fakat bu yi)e· kahraman ı Ye < cnız lar ı la- ycgiınc mııhafa1.n e<.len p:ırça 

rihınin ıftıhnr c<lec ğı yüksek Balkanlar olmu~tur. Binaeııa - cck ancak bir knı; bın kişı idaı f' 
ff k · edebilecektir. Ztro bugün dığcr bir manc\·ı·a ve mm·a a iyrltır. lC'yh. Balkanları sulha hır engrol 

adalar hari<' olmak üzN e nefsi Fransa bahriyesi bu vaka ile tcliıkki etmek dilin altında pek 

1 

RudCl',uıı nufusu kırk ekiz cidden övünebilir. Diğl'r Uırnf- süylenınck istcnmiycn bir mak-
tan Amerikada M rtinin de bu- snd bulundu~rundan baska bir bin sivil '\'C aşagı yukarı otuz 
lurıan Fransız gemilerin bgi- ı müna ffade etmez. Bu maksad bin askc-rden ib.ıt<:ltır. lngiJiz 
li l d donnnmusı ise lt.alv.ın suların-z (onanmasının ta,ıı ı uzu n akıl ermiyecek kadar gizli bir J 

Amcrikaya gidıldi]ı ha.J.Jc 1 in ~ey değildir. Almanya bütün d:ı sık sı k göri.ilmekte ve bu ada 
ne olacağını gösterir. Bundan Balkanl:ırdıı henüz t.amarnile !ara yapıla ak en ufak yardımı 
başka son gclenJ• beı-1 r Hersel nüfuzunu tesis edememiş. Bal _ dahi karsıl mağa nmndc<lir . .Bu 
kebir limanında yarı ba.tmıs o- kanları tnmv.milc avucu nun içi- vv.iy.ct kaı1mnndıı ad.al rda ne 
lnn Fransız Dunkerqu(' dr<'tno- ne alrunrunmbr. Rurunnya ka- olncaktır ? işte 11..alyaııları 1 

tuna 6 temmuzda !ııgilizlerin zamlmış bir tavır aldı. Yu· düı üodür n bir nokta da budur. 
t.nyyarelerle yeniden bomb:ı af- gasla\·yada faşist rejimi kuru- LıgiJiz deniz fil :>Untın mayını 
mış olmaları ela i in s..<ı~(' t • lacağı söylcnmcğc b )adı ve taı lası meydana g tirm ind n 

1 d evvel bu dalar Mıdilli, Sis.am ve tn yan oruınmasıua iltihak en siyaset sahncsınden uzaklastı -
1. · d ·ı · ,_, -.:ı·v • d Sak~?. adalarından )'aJduu .,ö -ı ışcsın en ı en ~c.mt.,"ıginı gös- nlmış devlet a amları tckra~· 
terir. meydana çıktı. Yunani;;tan, .ses- riiyor:lar dı. Burada y lkCJılı ı 

muhteli[ Türk ve Yunan liır.rmİngiltere, Ji'ran.Jız clonanması- siz, bekliyor. li'akat bır 'l'ürki-
mn ltalyruıla la i?Jnalen iş ye ~·ar ki bir taraftan lngilizle- larından nin ettikl ti yj;· ek 1 

f 'k Jeri, Rados, L ros, Staıp. nt ., 
birliği etme ine mini olacak ela- rin sadık mütte ı idir '(oc diğer 

· · b' ve Ko ad larına götürüyor -ha iyi ve dalıa dii!'üst ve kah- tat-aftan harıcı ır tazyike ko-
Bu sut le ıkıntı hi sedHmi ·or

ranıaura tedbirler varken hun- la) kolay boyun eğecek bir ka-
•. d' du. Şimdi i ~bu rMselc Ç•>k cid-

lnrın bicbirini ihtiyar clmiye • rakterdc dcgıl ır. Bu 'I'iirkiycyi 
k 1 dıl >Rmi!'ftir. rck en fenasını yapmakla pek acaba korkutarn · yola getir • 

On iki adalaı·a esasen lt.-ılyn
hüyük bır lıata i lemi ·tır. Esa- menin imkanı olamaz mı? Ha-

. dan cıı;;t d ,bfr vapur beı:: günd föCn Ji'raıısız dnnanm ıııda lt.al- riciye Vckilimizın şah ına hü -
gelmekte idi. ltalyanın harbe 

ya.,,larla YC Almanlarla işbit H;;i cum ederek Ankara muahede- •ı 
1 c-. ~ girmesi ise> bu imkanı du yo1< 

yapmnk temayUIU ~imdiye ka· namesi ne sadı < ·~aı aro0 lunu u-
etmiş oldu. Bu yüzden on iltı alla 

dar göriihncmişli: bu ancak bir zalclastırmak ve onun yerine, ı 
d k ı lnrm .sakinlc.ı i çok mü$kiil m ,._ 

ihtiyati tedbir ol.ırak clü~iiniıle· mesela Humanya a ·i Mösyö Gi-
kiJe<lirler. Bunun ııe ic.f' ind cekti. gurlu r;ıbi, Alman ricn.linclc-n bi-

d d ~ ad tlnrcla bir i yun hm e>ketinin 
F'ransızlar cok hassas ,.e hE'-1 rinin s. mimi ostu cgilsc de 

bile ba!l gö~tt:'r m "si umula bilir. 
yecnnlı bir millettir. Diinkü miit heThalde Almanyanın ıslah im- ------~---ıo===::=::,,..,------
tefiklerin bô) ıe müdafaasız ve ı bul ct~ıez lıuyranlnrından Lirini 
demir iLtünde, :ietimsiz. duran iktidar mevkiine getirmek aca
gcmilerir.c iki atiik ~ir mUh- ba bir fa)•da veıme-1: 111i? Alnıan 
let sonunda a eş ac:mnlarını \'C gaz telerı d ha bu ilnd n Tiir
h•ı mühk>tten vv ı de mayin kı:>eyi bir Almaıı m" temkkesi 

- : .. .-ııı.-..~--'::""l~.....,-.:t""-~ ....... 
cl"•k .elcı in! n ı~ unutmıyacnk- 1 UJ>.tnın ka .. a d vlelleıiniıı bu 
l:ır !r 1 tim z g mil<'rde birçok . ,,.kil ı i. birl • ı y..ıı m laıı y p- 1 

müdafaa Ye ::.:leş teı tibatının · · yeni \'C en son ıstcm yem gc-
caiı. amırar !1 ve böyle gumilc- milcrdC'n bir donanma ;\'ücuic 
rin derhal har I-ete gecemi.re - gElm_!':ini mucib olarak ''C tn -
eeklcri a. iki.· c!ır. gillerc yıprnnmıı gcmilerilc 

1ngiiizlcrın bu hnrckeli iki bunlara mukabele C'de>miy ce'<; 
mühim ak iıl Lmcl yapacaktır : yenickn yaparaRı gemileı· ise hu 
1 - İn{' iZ rlc bırlıktC ca}J5. ıttihaam gPJniJ rinden .fa1JU • 
ın~a de'v"m etmeyi aızu eden olmıyaraktır. F'ı an nın ·iındi-
Fransızları l!ıu fıkiı den , azgc- lik Almanya ile ~ı . ..ıber ola~ak 1 
<'ir r.ck \'e General })(' GaulJc 1ngiltcreye lınrb ıl:.ın etm • ınc 
oyunu ifla edecektir. 2 - Bi- Jiııum yoktur. lııgiltcı e 1 asıl 
ri .. jJ"tı <ial a rniihim olan neti- Fransayn harb ilan etmeücn o
cNıır: Yaııı Fransa, Almanl .. rla nun g<'milcrine ate~ nc,:mış ise 
ve İtalyanlaı la uymm1agn \'e F'ransa da fırsat buldultca 1n
onlarla İ<jbirliği yapmağn karar giliz kuV\'t'tlcrinc ziy:ın \'1'.'ınıcl< 

vcr('('{'ktır. Bu halde lo"'ı ansa, 1- fırs. tını kaçırmaz. 
talya, İspanya, Almanya belki Tc§Vil.-iyr, 7 7 910 
de Rusya itilaf ve ittıhadı, veya Eski Birinl"i ve. Altıncı 
ittifakı m ydana gelecek; in - Ordu KumcuHlnnlar uıclan 
giltcrc en aşağı 50 sene için Emekli Gcner 1 
F nsayı i.. ybetmiş olacak. Av Ati İlısaıı Ci!'ıl•i 

Tahran lekztb 
ediyor 

(BBf ıırafı 1 inci uyfada) 

kür projelf'rc iştirakten me ıl 

tutm:ıı. i&teınekt dir. 
Gazete y 1.ısını S?U suı cUe bi· 

tiriym: 
J tiuya efkarı umumiy .. ini 

avdınlntmak için umsun b,. -
yan ed riı: L~n hiik(ım lini 
hitaraflık siynaetine d vn.mda 
:. .,Ja tcııe<ldüt -etmemi ,. mtm
!e'kelin m nfantleıfoe uyg-un o
Jı\n bu l attı harck~tten "" la in
Jı ır-\f C'tıncmi '\'C ctmiyccek ol
duğ,ır.c ın eminiz. Ne mnzi. ne 
de J'•tihbal hi~ bir kimseye bu 
bi:pr. flık pre iplerine hal i , 
golJ,·r.;d· ·mkan "e müs:uı.dcsini • 
''"rn nıi~ ı.· \'Crmiy cektir. !Hıi-j 
ı,:ırı1E:tin•;z d :ima taabhüdlerine 
rinyı...l ·tmic ·ve biitün memlf'kct. 
lerle ve hılhass:ı konınularilt.' n· 
mia.i Jr:üna.seh ti rhun mul fn
! ı vt t:.ıb·iyesi için elinden g~ -
:cnı 'i pnıı~t:.r. ı 

1 

sA~AttTAN sAa~A~ Suriyede 
Galı~ •. ~~~~~~ !~!~1 noter oluyor-? 
sablay n .A.lınnnya :ıyl .. r:l nbe
ri bu l aı ı uza hazırlanıyor. Bu 
taarruz iein Fı-.ınsız sahıll ... rıni, 
Şimal clcni.ı:i suhillerıııi tuttu. 
Ji'a.kat büyük bir fırsatı elinden 
kacırdı: Bir ay evvel, Fransız 
ordulaı ı tl.:ıgılırk n Fr n ız <lo
nanmnsı:ıı ele gcf'irerek son ve 
kat'i turru~da muv.ıffak olma
sı . ansım ua ele alacaklı. 1 gi
lizlcrin l sınen verdıklcı i ra-

1 k m 1 ı J. goı·c İngiliz donan
ma ı 22 nclclcdılirs", itnlya 6. 
Fra•ısa 7, Almanya doll'umrnları' 
4 pu,·an ol,ıcak ve 22 ye lta.ı'!1ı 

17 pm·an <.ıkanlabilecckti. 

lngılız ·donanması lün) :ıııın 
hPr lar .. fına dağılmak m huri-' 
yc-lindro kaldı~ı ıçın Akel niıde 
~ 1: nı1c- 'k, kPndi adaları <'trafın
da ınuhultkak büyük bir ienız 

km·, <'tiylC' r mberlcnC' C'kti. Bi
nıı.en l yh ioc;:iliz adalannın is
tiliisı da kolayln.~acnktı. 

ln~ıliıler bir baskmln Fransız; 
donnnm.u~ıııı zapctl ıler, b~tırdı
hır ve di'ronanlnnnın i~ine ya
ra~ J.mıvn1.:ak bir hale k<ıydul r. 

H:uı~i gl"lnilı-r ln~Ut ... •rnd '! 
.:-ımJi 1ı •ılız lım mi ırındı 

Fı n nın P ris ve Couı·b t zırh 
hl ı ı ilı• n büyük torpı luları, 

t hl •lb hiı ı ı i. muyn g ·mıl ri, 
le sahla bulwıan 35 btn ton
luk P.ıt hli u ve Jan Hart var -
dıı. Purıh C.rnrbct 22.1~~ lon
luktm'. F'rm;ıs mm bunl ırdan 
başka, bellı b ı.c;lı gemik ri Dun
kcı-quc batıı ıldı, Strazbuı g He 
bazı ki:cıiık gemiler Fr nsnyn 
lrncalıilmi5lc-rdir. Ceriyt' kal:ın 

lar y ı l~kenJ<:'ıiyede, ynlnıt Mar 
tioik ad ~ındn ln,giliz muhrı.~a

msındudır. Y :ı teslim olacaklar, 
ya b t cak1--rdır. 

İn iU re) e başlın yoIJard n 
sıı ldımlak? 

Bu vaziyette .l\hnanya nih ıi ga
lebeyi temin iı;in birkaç yoh de
ğil, yalnız bir tek yob \'C bir lı.;k 
imkıin.ı alııbdir: lngilteı cyı Bii
ytil: Brit nya adnlann la m3..;-
1Cıb etm k .. 

Bır l'I\ •• ~te göre b ı l;\sav
vur khır cuılmektt:dır. E\ vela 
Cebeliıtt rıku aldır1\ k: Jn
gılterc Akdcnızdcn C'ıkarıla

cak: on ian smıra tngıllettye 
hikum edılccroktir. 

Ilu}ır, bu olamaz .. Eğer ln
gilti'r · \.kd nizi bırakmaf;a mcc
buı· olurı;a m ğlfıb edılmiş olrn z 
fnltat mağlı'.ıb edilmesi imkflnı 

da kalmaz. 
Çı.ıııltü, imdi Akdcnizi tll'.' c

lınd,... lutnınk. burada da dti -
n;ı.;mlsrına yol \ erm m k i .in 
donatım ıtıın bir kısmını 01 a
y gond<'tl'n, hatta ana ,·atan 
fılo ımd n buı ya kuv11 llt:I' a
yıran ingılt~t'C Akdenizdl'n ko
vulunc btitun fılOS\lllU \ bıi
ti.ı:1 km·vcllt ı ıni ingıliz :-.d ılu
rı ctr.ıfınn l0plnyaca.ktır. O zn
ımı.n 1\ıgıltC'ı<>ye ku. lnı ın bile 
nynk bu nın~ı .imkansııla ır. 

'ımdı fo"ıllcrenin bd ti yarı 
<l 'l 11 ı • mol d tu"'İ ldrı i'· n 

haya 1 ıultle-dcn 
\'fır. Yeni ve eski hiç b"ı 
,. ıta ının, 'ln.ıfını Jıakın:ı lıır 

donuııma vıı en bir ad ·.ı ilı-

{Oit tarafı 1 inci Hy,fada) 
mektc olmasıdn-. l' r sız yük -
sek komL ri Puauxmın sivil i
daresi ile ordunun askeri ıdar'1-
sı haltı lını ek<' l<'rini drğiııtir -
ğl' müle:ıınyjl gorüniiyoı hmıa 
da general W ·y nd tarafın n 
ikna edilen Mıttelhausl'r : ıri-

) •'<le mu ka \'f:'m(>te> dC'''3m i<'ırı 
YC'l di,;i ilk eınrı ııılnl cttı~ z -
m n ha lı:, uı ı;; tıdc li biı 
gin!ığin t<'sır· altınd .. bulunm k
t.ıdırllil'. 

W('y~n:ıdı•ı general Mitt!'lhnu 
fK'r'e )aptııh . alı i nıürat tte, 
a .. keri inııb t Fr:~u ız bil'lıği 

lfümmu \'<' sayı ı~ J."'ı r. ız suba
y1nın ıeniiz Al nanı ı ın ı ~ah 

altmd11kı to . klmd bulun • 

Mıtlt-Jh u-
ı·tith 1i RU• 

jc-,. de b mi· rm ı 

y kst!k ı J• heli 
Gonüllü olaıa}. 

Ağnhanın o ;l,ı d bunlaı 

tındadır. 
l -

füUırekt; h.ıb ·r ini '<.luyunra 
Fılist tn(' gıtnı k ısUyPn si yalı ı-
1 r :ım. ında :wrlııkl:ıı eıl tı •ı 

ka:, dcdJli~·oı· .• ·• ece Poloııyatı 
kJ !ar gı µ h c e m ml ·k tı 
ltı kctmısl ı'(lıı. 

G ııeı 1 .M tt lh. u r bu u-
reli<' ktı\'\ ctlrrini olduğu gıhı 

ma!iun b ı lıaldc m ıh:ıf.ız.t et -
nJf·kl<', fakat tı ı ıw .. lt•rıııı w• I:'\'· 

ı iye ' tı·nı7o., kıı\•ı ı·t lı·riı i.1 
s ·ı ıy"Ll d:ı im.ı mi.1ı a. 1 .. 1 \ c eh-... 
\"a•nı istemi 1ır. n kuV\cl
}ı>r 10 birı F'· ans;z; munt ın1 

af;kr-lJlu 7 bin .'ut iy lıdeıı mlİ· 

te!:.ı kkıldir. Punu 'nun, yakın 

R\lrkt.1 i.'liln aı ııı nnıhnf p1.nın 

foın \'iC'h:, hiıkiımrtin ı n t m 
s llihiyet ı t dıgıni g(i tPıı·n lc
lıllnı i mcYeu dur. Şimdıyt• k -
d ıı Suriyt\C' hi( bıı Alının \C

).ü 1taly:m ıniitnPM;ili gC'hıwmi -
tir. Vc: miilaıekenin sulh hnlme 
"ıltıl:ıbınçl n ~\ d de g !mjy c-

i zannrdilm ! tc:diT. 
~on lngıliY. • li'ran~ız de11i7. 

Iıi disdcti nrn.blaı arasıuJa Fr n 
sız pı tijıniıı artma. ııa lılidilll 
Olmam ıs ve rra11sız n k"J i mıh~ 
fı leı indC' zaruri ol n cıcı tef!'lı-
l l ı . •lıeb o mu. tur. 

Hitler·n 
hakkı 

Franea 
fi niy~f 

I..ondra, 9 {.ı .) - Tim 

n. \ 
rck t 

tır. R , Alın n,> ııın on s , 
Zd ull<l« el Ol. • ık taz,YİIU 

B.ılk nl.mı k bul cltinn • i -
le<li0 i siyas0 ttir. Alman~a. bu -
g ın Hollanda~ a 'e 03 , ı t.< -

y.t dıı a}ni 
0

)as ti ~orla k il •l 
cll ı u k i tcmekle<lir ... 

HALKEVl...ERINDE: 

~~lır ıniııi Halli:e\ ind"n 
E\ uni;!de Türkrc '<." li& n kıır ~ 

Jaı ı a~ılnıı lır. Dcvnnı ctm k ı -
te,> ~~nl<'l n ev id.1rc memuı l\ıgu
nn müracnatiarı .. 

Mı m:ıfıh Büyük B · 
tarruzdnn \'azgeçeıs .• \~ .ın
ya bos durmnmıya molıkuı 
Netice lizeı indr mü ir -fJ blln, 

olma m hlr- y!€i" Ycııı c ı. • 
tu·. 



.,,. ı. 
il 

1ıııfanhnluo tamnmı:ı doktorlanndan 
'""9ör Sedad Yalkın, derin bir atı. 
t*erelt blk~ ~dl. 

rellın, m:ıdcmki birıbirimJtl l•tiyo-1 
ruz.> Hnkikntcn Pahnyenin çok hak
kı vardı, ben de uıtcn bu teklifi bck
]iycırdum. Birden çok sevindim. Ku
çucUk clkrıni ellerimin içine aldım. 
«ll .. nı çok mcsud ı::ttlu FahrlycdğJm> 
dıyc bınlercc optum. Knrnr verdik, 

1 
m clcyı anneme oı;-acaktım, es.ıscn ı 

anncı 1in de bu h:ib<'rc sevincceı:ı mu 
h.ıkknktı. Nu.:.ıl ol! a cvleneccklım. 

Tabii okralın daha ıyi ol:ıcnktı. An
ı.cm de Fuhrıyeyı çok severdi. O ge
ce snb<ıhn kndar gvzilınc uyku gır -
medi, gelecek snadctimin sarhoşluğu 
iı:inde, snbahn kndar bah~c fıvare 
dolaştım. Fnkat, cı tc3ı cfın nruıcm. 

den aldığım cevab, hiç de ho a gi
decek bıı şeluld<> degıldi. 

MAHKEMELERDE : 

20 yaşında bir katil ı ı 
Said adında bir genç, lfa.ra

mUrsclde arkadaşı .Mustafayı öl 
dürerek 1stanbula ka.çmış, zabı
taya keyfiyet haber verilmiı:: ve ı 

Said diin sabah yakalanmıştır. 
Said dün adliyeye verilmiş, 

sorgusu yapılmıştır. 20 yaşların 
~)bulunan katil, mahkemede 
suçu itiraf etmi~, şunları söyle -
rniştir. 

YENi SABAH 

As 
11 ... AN 

Fatin Ast<erllk Şubeılrtden: 

1 - Şimdiye kııdar hiç nskerllk et
memiş eczalı cezasız 31G - 334 (Da
hil) dogumlu (Sü,·ari) sınıf'ına men-. 
mb erat :ıskere scvkcdllcccklcrdir. 1 

2 - Şubede toplnnrrıa günü 15 tem 1 
muz 1940 paznrtcsi sabnh saat 
(9 dur) Tayin olunan t,Jııde ınul:d
leflcrin ~ı..bede hazır bulunınnlnrı 
iltm olunur. 

TİYATROLAR 

"- Bundan dört beş gün 
kadar evvel, Mustafa ile kıra ı 
çıkıp rakı idi. Sarhoıı olduktan 
sonra, Mustafa bana fena tek- s-------------' 

RAŞiD RIZA Tiyatrosu 
lıflerdc bulundu. EUcdyle de te- Hailde Pltkln beraber 
cavüz etti. Ben razı olmayınca Osklidar, Doöancılar Ayparkta 
ka\'gaya başladık. Kavga eder-
ken, Mustafa bir bıçakln Uıcri- VELiNiN çocuc.u 
nıe bücıını etti. Ben de, iizE.rim Vodvil 3 perde 
deki toplu tabancayı çektim, a- Heyet her çnr§amba akşamı 
tc.s ettim. Çıknn kurşunlar Oakudard•dır 
Mustafa.ya öldürmüş. 11 

İstanbul Gümrükleri 

K12ılay kermesi 
13 Temmuz 1940 Cumartesi akşamı sabaha-kadar 

(Şişli Kızılay şubesi tarafından) 

Tepebaşı BELE İYE bahçesinde 
Alaturka ku~mı : Alafr anga kısmı : 

1- Büyük saz heyeti 1 - Caz kralı Gregor ve arkadaşları 
2 - Yeni ve büyük varyete 2 - Naşid ve arkadaşları 
3 - Naşid ve arkadaşkın 3 • Lebibe, Meri ve arkadaşları 
4 .. Safiye ve arkadaşları 4 - Yeni ve büyük varyete 

-----:---~~.....:..ı.---~-----------
M eh ta b ve Fişenk • cllencelerl Vapur ve otobUs temin edilmittlr. 

DUHULİYE SERBESTTİR 

Başmüdürlüğünden I Pirinçle murcttcp porselen sigoı1a 
Sodyom •ıliJ:ut 

cBende tiled.i. AJk daha pek kü
cük Jqamtja l)aelamı.ştı. Onu sevcll
jim. zaman henuz 9 ynzmda küçt\ -
dlk bir \"UCUktum. O da benden 4 
yas kadar büy{.ık guz.el bir kızdı. A
nıml7.da uzaktan okrabal.k vardı. O 
henıcu hC'r zaman bwm eve gelir 
b8zl bır kil\: gun, ı;ok kereler de 1 
aylarca kaldığı olurdu. tLt gunlcrin 
bqecanını 11Jmdı pek .ıyı hatırlıya -
ıruyurum amma y~m flerk'<l~c 

duyduium tatlı hWc bugun gıbi ak
bm~. Onu ne sonsuz bir hc)C

Clrlla beklerdim d gul ytiıunü gö-ı 
riınce birden dilim tutuluvcnrdi. O 
da lıann sokulmak ıstcr ve :Caknt be· ı 
ıu con1m:c buc:ık huca kaçardı. t
kımız de çok çocuk oltlugumuz içm, 
xebunu oldul,urnuz duygunun <a,,k 1 
oldulun:ı mamınamazdık. Daha doğ
~ qcyglnin> ne demek olduğunu 1 
b.lbnezdik. Çocukluk ç:ıglannıız te
nuz bir hava ıçinde geçti. En içten 
yandığım umı.mlaTd:ı bıle 1''ahriye
yr. içfmJ dökemez s.'ld derdli ba..<:ı

mı dJzlerınc dayar, pıyanoda ealdığı 
b:ızın bir mclodiyı, ynnaklanmd:m 
:o:fıztllen ıbk ~öz yashırıml~ dinler -
dlm. Bazı g~mr. ouun oda~na gider 
tan yeri lı.1nlJoşrncny8 kadar onun 
cıvıl cıvll Jtoııu~nsını dınlerdim ve 
çuk kereler de, semadaki 138rlak yıl
d11.lara dalıır, gt'len·k ıı;ın snl\det dolu 
bfr J'UY• tahayyul cd<-rdik. Aradan 
JO Rrlf" cetm1stl. tkimız de çok bü-
7.U•nüı:stttk. o -:ok clızd bir kız olmus 
ben de dclikanlıbı:ın en olgun bir 
~ ~mi;tiın. O ynz, Adndald r.
vbnW. cttmı.,tik Fahriyc de gcldı. 
Her atrpm c:aml:ınn nlUnd:ı uzun 
sezmda yap'-Jorduk. Artık o~ Uım j 
nıa~Jle anlamı3, sevgiyi yudum yu 1 
chmı «Mrek gönlilrnfize i~l~.mi,ulc. 

8tr ~ ıerw. hn vakıtki gibi bah
tedıeki UTUzu n ~şınn oturmuç, ko
ftUtUyorduk. Bir malik Fahriye <SP.
tt.d 4ledl, artık bu f§C bir nihayet ve-

«Akrııbnönıı kız nlmuk ailenılzln 

p c ıplf'rinc mugr~ ı bir h:ırcket
tu dıycn anncrr.c isyan <>clememifJ 
s.-.decc kırılmıştın'. Köhne bır .ı:ıhnı

yctın :!clscfe:oini mudafaa eden an -
ne ıı beııun blitiin ömrtlnı1.c .ızab 

çekmemi kcndı elleriyle hazu·Iam~ 
tı. Fnhrly<>yc bu karıı habcrı vere -
medım. DJb:ı doı.rrusu veremezdim .. 
Acele mı>!,tcbc döndüm ve mümkün 
olduğu kndar Adaya seyrek git.meye 
b:ı:>].ndım. Fakat sarfetUğim butUn 
gnyrctkr boşa g.ıtmlşti. pnuııla ı;cne 
gı.ınım bırınd" bah~de kar§ılaştık. 

DıL.mm dondıl '!.1 kod::ır onu teselli 
ctm.eyc !::tıı~trr , lklnıJZ de ııyni aeı 

içm saaUcı-eo_ ılı - göz. y::ışı doktuk. 
O yaz bütun ccc~lcı· Adada genli\':' 
durduk. Fnhriyc her gezmede kum
ral ba~nı gögır.lmc dayar, ~iıntlı is
mıni unuttıı{.'Um bir ııirin .Adedıı gc
zrn ve Ad:o.da llıJk maccnısı getiren 
gene aşıklar ıcın yaıd.ığı bir ~iırin 
ıki mu,raını hır 1.hırmndan tekrarlar
dı . 

Okunan tahkikat evrakına gö 
re, Said, Mustafayı öldür\iük -
ten sonra sırtına alarak yakın 
olun sahile götürmüş, ayağına 

da büyük bir taş bağlayarak de 
ni1..c atmıştır. Jtakat, bir müd 
det sonra ip çözülerek ccsed 
kurtulmuş, suyun yüzüne çık

mıştır. Bu suretle de, i!} anla -
şılmışbr. 

Gümrüklerdeki Sahihsiz 

2549 
126 
106 
42 

:U2 
165 
2'71 

500 
500 

2774 
66 

661 
:;>79 

99 
1420 
272 
121 

289G 

50 
13 
10 
96 
25 

Yün ipliği 
Selloloı.t knplı demir pudrn kutusu 
Yazılı n.'Sun.b k~~ıt rekJAm 

t Radyo Programı) 
10/1/1940 ÇAIL5AMBA 

.y.30 ~ ve mcmkl.et smı.t 

a7an. 
t .3' 11.flzik: Chubcrtten Varyasyon-

,otlbr - cAlab:ılık>, ve Teleman 
Trlaru 4Tnfe·bnuslk>. 

100 Ajans haberleri. 
ı.ıo Ev kadını - Yf·mck lıstcsl. 
1.20/8.30 Muu~. Uudi Vallc'nln 

plik)arı. 

vt<umr 1 eaçların;a dü,Wôli uman ak 
Vadet ki ıe11i,mlfllk ll~hf Adal•rdn 

ihtiyar doktor gerıjş bir gvğüs ge
çirdi, yUzüno baktıJn mermf'r gıbi 

agaı mı~tı. Sık, sık nC'fes alntak lle
\ am etti. 

Çok SC\dim, bir tılgın ııilıi , latı:ıt 

neye yarar aşkım heni doyurdıımu 
ki. o seneden ı:onra artık bir dah:. 
Fahriyeyi gı.in.'Medim. Hemen evlC'n
dım. 1-'akııt o evlenmedi. 7,olcn omril 
de vefa etmt>dl z:ıv;ıllının . Çok huçtlk 
yaşında tutulduğu ı:~ntH ncıSl onu 
yıllıır"a kE"mirıp hnreb elmişti. Ve 
bil' ı.;un ir;l('c}iğim buyıilı: ı:tmahuı t.:f!

zasını cclitıın. bana •o ö ldü> dcdı
lcr. O oldu, bt>Jkı kurtuldu, bu KÖ
nul .acısından. rnkııt lıen yıllarca hC'U 
o acı ılc ytınclım. Şımdi hile benıhc· 
yoz saı,;lnrıınln gcl\e hep '<>nim icln , 
uzun ~vtlcı in koyu aölgt~dndeki 12.30 Program ve memleket saa\ 

~ • . t.ir rı .ıu~ toprak ıciıı a!lıyorum. 

12.35 MW.ık : M ıışter,·k şarkı ve Doktoı un hiklıye.sinı cok CV\ d din-
scmaller. l(.'rrı:;.1.ııı•. F:ıket. hayali el!ın karı;ıın-

Çatantar: Fııhırc :Fcrs.-ın, Vecihe, dcı el ll'U) or, şımdi ) üzı1nde gp.çmiş 
Rdik F ersm1. yııı, ı ın bır:ı'k1.ıgı dl'rin haUnr kurıs-

Otluyanlar: Muwffl'r llkar, Necmi m~ kuyıı ~:ıh\"e ı·«'nJCi gt>l.lerind,. ıki 
Rnu Ahıü.an, Sadı }Jor t.'S. d,ı ı l:ı y:ış parlarken, o kısık bır &: -

'2 . .50 Ajans tıal>erlcrı. 1 • irılıyor: 
Q..15 1102ik. Halk turkuleri. «Kumral uçlarına düftüğii zaman ak 
l lt.20/H.OO Muıik Rıırlyo sıı.lon or- Va det l<i cevltmlttlk ll~hi Adılarda.-

llestr.I (Viyo!cmi!!t Nccıb A:;kın ==--=-- :;-~-
idattslnde.) 1 Satılık arsa 

11.410 Program ve rocnılekct a.1at 1 
.;ı.yan. 

ıa.• Mt.Wk Cazoond (Pl ) 
ıa.40 lllWk; Fasıl hey<'tl. 
19.J, Konu~n (Dış pol tıırn hfıdi-
~) 

19.30 Mtnık: 

Tophanede Kolordu kar$1sında 
d üz,.rind" nezaretı fovluıUldP,~·i 

haiT. s:ıtılık :ırsn vıll'dır. Sırk~d. 

Ncmlızadr han 12 No. ya mi.irn
<"n.ıt. Tel. 21788. 

Hakim Reşid, sorgusunu yap· 
tıktıı.n sonnı, Saidin tevkif edile
rek suç mahalli olan Karnmür
sele gönc!erilmesine karar ver
miştir'. 

Demir ihtikarı 
250 gram çiviyi kilosu 45 ku

nıştan sattığı ve bu .ı;ureUe ih
tikilr yaptığı iddi:u;iyle adliyeye 
verilen nalbur Agapyosun mu 
lt:ıkemeRine dün asliye altıncı 

·ceza mahkemesinde devam edil 
mi§tir. Ticaret .Müdürlilğünden 
mahkt menin sualine verilen 
cevabda çivinin bnz fiyatının 

28 kuruş olduğunun bildirildiği 

görülm Ü,'?tiiıl'. 
Maznun , ·ek ili, çivi küçüldük

~c fiyatının yük8eleccğini ileri 
sürerek müekkilinin sattığı 12 
numaralı çivin.:n fiyatının da 28 
kuruş olup olmadığuun ayrıca 

sorulmasını i.stemi~tir. Mahke
me, bu cihetin ele Ticaret. Mü
dürlüğünden sorulmasına karar 
vermiş, muhakemenin devamı 
ba.c:ka güne bırn.kılmıştır. 

llllC 

Muur piyasası dUşUyor 
Trakyaılan son günlerde kül

liyetli miktarda mısır· gelmcğe 
baş)adığınan şchrimizLleki piya
sa dü~weğc b;ışlam15lır. Ç ıval
lı mallar 5.5 kuruştan 4 kuru
şa kadar inmiştir. Mevruuat bu 
şekilde devam ettiği takdirde 
fiyatların daha ziyade clü~mesi 
muhtemeldir. 

~=~ E~:cı ::::~:.Fahri Ko- ı Devlet Demiry·olları İlanları 1 
lt.4.5 Memldurt s.-ı:ıt nyrırı ve a - 1.-----------------------------jmM ıı.aberJ..rı. 
28.IO MOzfk: 
Okuyan: Radife F.rten. 
Jl.15 Jtonueına . 
28.30 Mlb.ik : Vlrtüozlor (Pi., 
J8;5() Utiıı.i k.: S:ız erleri. 
ftacbo lriime ı:n7.J. 

Zl.ll> Mtızfk· Tanınmış o erct por-
çaL:ın (PJ.) 

21 .30 Konuşm.a (Radyo ~ızetesi) 
21 .. ~ ıtu~k Hıyas<"l ı;u;"llhur b<ın

dosu (Şef ihsan Kunçcr). 
2Z .. 'Wl 1•fornl kı•t ım:ıt v:ırı, Aj;m-. 

mbf!!'~; Ziraat, FAıhıım - T hvıl~t, 
K.ıtmbiyu - Nukut Bors<lsı (Fıy:ıt.) 

22.45 Mliı.ik: Cazbuııd (Pl.) 
J!US/23.30 Y(ınnkı program ve 

hp:ıruş 

Muhammen bedeli 82l'•!l lır:ı o1l'n 18 kalem ıuuhtı:lif nır.puller 

l!l/8/1!140 pıu.nrtesi günü ıoa1;t ır. de k;;ıpnlı znrf uınılii ile Ankarad<ı tdare ı 
binasında satın alınacaktır. 

Du işe girmek istlycnlC?"in (:24H.ff3) lırtılık nı.ıvnkk;ıt teminat ıle 

kanunun t:ıyın ctligı vcslkııl:ın Ye tekliflerini aym {.un Ennt H de komis
yon Rclsli~nc \'ermeleri lA7nndır. 

• Şartn:ıınder ( 1 Cl kunışa An~ara ve Hayd:ırp:ı~a \ emeleriııdc sa· 
tılmnktndır. (5(i65) 

Süme rbıs nk Pamuk ipliğ i va Dokuma 
Fabrikaları m üassesss indan 

F.ıbrıkal<ınnnzın tüıorllk t.nhmil, tahliye ve naldıyc ışlcrı kapalı zar la 
1 sene için müoalcııs:ıya konuh•caktır. 

isteklilerin bu I~ aid şartnameyi. Be hçckapufo l inci vrıkıf ban ı inr.i 
katt<ıki ımic.:!Jesc Ucaret servisinden nlabilcccklcri U~n olunur. 1 •59.:0 

l·hila .... llllElllllE .... lmıl!fM:l!:sS~':lllllllE~ftb!l!ıl:ı~ .. ıı:.ll .. 111!1111!>114**6*!* WWVM 
- Teşekkiır ederim. Siz ga

yet jyi yiirekli bir dclikanlısı-

11ız, teklifimi dinleyiniz. Siz bir 
• acyahat.e çıktınız. Falmt nereye 
gidcooğinizi tayind\'n ftciz bu -
iundtıt,";unuz bir sırada tesanuf 
ettik. Buraya kadar bir1ikte 
geldik. Öyle değil mi? 

- Evet madma.zel. 
- Bizim giccccğimiz mu.hal 

de mcŞJdik gibi. Vakıa yarın ak 
şam .. yahud (;CCC bir şatoda bu 
lun:ıcağıY .. Orada ne kadar müd 
det kalacağımı7.ı kestiremeyiz. 
Er~ geç uzun bir seyahat ihti· 
.yar edeceğiz. Daima b ze ref n
kat etmek ister misiniz? 

- Aman mndma.zel ! Bu lfıtfu 
nm.la beni ne derece minnettar 
bırakıyorsunuz biliyor musu • 
mm? .. 

- Hayır, hayır! Şimdi bu 
gibi likınb!ara liizum yok. llc
rldc daha görüscccğiz. Yalnız 
bizim irim olduğumuzu tahkik 

hevesınc clü.~meyh1i'7, bilahare 
ö!;"rcncccğiniıı: tabiidir. · 

Mndm:ızel :Mikaellanın bu ga
rib emrine itnnt ettim. Muhavc
rcrnız yiııni ualtilm kadar im
tidad eyledi ;i lıalde evvelce a
ra bacı ile vuı.un ~elen dil kav
gasının bir içimlilt tütün yüziin 
d<:n ileri geldiğini ancak o za
man hatırl:ıdım. Onun için "Bu
yurıın :Mösyö Alfrccl Mü!ler,, 
hitabile tütUn kisesini i>nüıne 

ı:;ürmiycn m:ıdamlnra yava5 ya
\'&ı.!'j hid kt roiyordum. Madmn -
zel Miko.cllndo.n bir pipoluk til -
tUn ister.ıcğe karar vcrdiuı. I<"a
knt do~rud:ın doğruya "B:ı.n::ı 
biraz tütUn verir.iz,, demeyi ele 
münasebetsiz ve ncz:ıkcte mu -
gayir buldum. Cebimden pipo· 
mu çıkararak düdiik gibi öttiir
meğe ba~J:ıdım. Mı.dmar.el Mi -
kacll:ı: 

- O 1'1 ösyö Alfred ! Siz fl:w
te de mi ı:.ı.Iıyorsunuz? dedi. 

G\izcl Mikaellanın k~koca çu 
buğll flavtc zannedecek kadar 
saf dil olmadığı meydanda. 

Biraz sertçe cevab verelim: 
- Hayır madma1.cl, bu flav

te deı'.;ril tütün çubuğudur. Yol -
culuğıımu7.un hidayetindenberi 
tüliin içmedim. Arabacı ile de 
tUtün meselesinden ılolayı mü
ırazaa ettik. Lakin madmazel ne 
inadcı o.rabacmız var? Herif bir 
sigaralık tütünü esirgiyor. 

Mika.cila latif bir tebessümle 
l:ıa..<jını salladıktan sonra: 

- Fikriniz pek yanlış Mösyö 
Alfrcd Müller! Arabacı Morino 
gayet iyi bir adamdır. lJeıide 

• 
Eşya Satılıyor. 

22 
le.( 
391 

500 
13 
77 
62 
63 

Sun'1 f.pelt h>liii 
Agaç saplı ndl demir saç m8'ja!l 
Nil~el )''1ldızlı ı;anbı abzlığı 

ipekli pamuk meın;ucat Mlkdarı 

Kilo 

13 
50 
30 

27T 
)09 

2 

70 
1590 

47 

27Q 

25 
J31 
34 
13. 

79'0 
4.01 
45 

184 
108 

122 
ll» 
59 
ıo 

l4 
4H 
GJ2 

6 

11 
211; 

8 
:Jl7 

16 
l(j 

!IS 
63 

J39 
Jj 

47 
33 

285 
45000 
loıs 

1750 
629 

36 
52 

114 

50 
609 
8!f8 

17 

23 
4 
8 
7 
4 

34 
61 
48 
89 
28 

2 

Gr. 

500 

310 

380 

200 

500 

41)0 

800 

; 

500 

iiOO 

ııs 

500 
CiOO 
•ııo 

l '1-ımlnl 

5{)0 

HO 

200 

450 
Hfk*W'· 

4-
en samimi dQst 
::ıi.lbhe ctmt'yiniz. 

Değeri 

Lira 

63 
22'72 

75 
50 

1525 
07 

ı 19 
309 

71 

130 

12Q 
28G 
109 
179 

1906 
237 

57 
85 

259 

284 
18&3 

71 
224 
166 

4551 
103 
33· 

85 
88 

365 
113 
199 

605 
52 
sı6 

l639 
176 

:>O 

51 
103 

1318 
164 
192 

203 
213 

51l 
'18 

1025 
150 

1263 
107 

Hı9 
r.2 
54 

109 
71 
60 
58 

136 
190 
396 

5!) 

Kr. 

14 

!15 
10 

57 
54. 
89 

07' 

26 
58 
90 
39 
!14 
87 
60 
:?O 

49 
68 
53 
1)1) 

9S 

06 
80 

~:? 

88 
50 
Gll 
18 

2:i 
60 
so 
,{ıQ 

55 

s:ı 

GO 
50 

60 
60 

95 
20 
ti O 
40 

90 
69 
50 

80 
40 

50 

37 
l4 
12 

40 

ola-cağınıza 

Dedi. Bir iki dakika da bu 
suretle vakit geçmesi sabrımı 

tüketti. Nihayet: 

- Madmazel pipomu doldu
racak kadar tüt.ün lütfeder ıni
Finiz? derneğe mecbur oldum. 

Madam Riyoto öyle bir kah
kaha koyu 1..'rdi ki karanlıkla 

iyice farketlcmedim amma yü -
zünün kıpkırmı~ kesildiği mu
hakkak. 1.fika<:lla. da kahkaha
da ı dikasından aşağı kalmı -
yordu. Bf'n uhkla~tım. Hüsnü le 

E § y a C 1 n • 1 

Paıııuk \'C sellcfoalııı kordela 
ipekli yiınht m.-ıcat 
ispırtolu tıbbi mibıtah.zar 

Kala loğ 
YUu mcru?.Ur.:tt 

Demirle milretteb ileri jimnQltHt 

aleti. 

Şi eler içiııde aarab 
D<>mir suç Kl\'lr:tna malt:in.eı;l 

Demırden boş metre mahta:ı;ası (ga1-
' an.:ı:h) 
lslenmemis tüyh1 ıı.. kuru keçi dc
rlleı i 

Tm alete n1ahsue müatabzar 
Jpekli boyalı P. me:ı.sucat. 
Topa boy ... Iı P. meısuat 
Ddi alet çantn..91 
D.ı .. ~ne iont demir boru 
Adı demir ldUt 
Ay:ıkh dik.iş lll41lriM91 
Tal:ış ,-c klıı;ıd saı*a taslaiı 

Lfı til' top (Çocuk oyuncağı) 

K:ısarlı P. mcutlleat 
Jpcği b:.vı )Ün ~ 
Çıe kah,·c 
G~yri ınezkür upa ;,allar 
tpı!gi lın\ ı P. r.ı~\ 
tpc ıj havi P. rnemaeat 
M. c muk:wva JDlllUJ'a 
Ucı. ıth ılemir~ mil"tteb 
<·nrıUıı;ı 

Kuı~uıı tup 
S~ 'le küçuk c:ım life 
Ylinl\i ipeklı mençllcat 
Boyn .ız demir yuvarlak 
I'ıınnıklu yuırlu meMUcat 
pamuklu ıpckli mcmucat 

deri alet 

Su ı;eçmc-~ µarnuk: mensucat 
İpf~i ha\ ı yün menwca\ 
t;ıcıu hovi yün :meııaıcat 
İpeği hovi pamuk ~cat 
fü.,i ınt: mutim kart paetal 

Rc'<imlı matbu 28d ve kijıd 
Tahta k:ıfe:i ve •Dıliık 
Gemi enkan 
Adi ı:el l: lama 
Vnpur s pa"lı VP. bll:ele ve :tlt ba.ııtığı 
Yogurt tenck<"Si mııldnesl 
l'.ııııuk tul vr.rd~lilr 

Elc-ktrik l:ondıınsf't.Ör'Ü 

6 
22 

• 
19 

110 
21 

319 
20 

161 
32 
1~ 

2 
'1 

2.1 
~ 

1 
1058 

11 
8 

Hl~ 

2500 

070 

450 

250 
300 
300 
600 

500 
570 
4SO 

060 

500 
200 

50 

56:? 

37:1 
1430 

66 
262 

128'7 
42 

17511 
2..~5 

639 
522 

Hl7l 
55 

640 
30ii 
..,12 

80 
490 

82 
62 

101 
262 

75 

75 
50 
Rfl 
10 

46 
84 
40 
85 
40 
20 
44 
!fı 

30 
2B 
50 

GUmllş yııldtrlı elP.ktrlk teuıeke ccıp 

fen0ti 
İpekli pnmuklu perdelik tül 
Safi ipek kadın ~ 41lbiaesl 
Yi1rı mensucat 
Serum (anVtetanik) 
YUn rnen.suttt 
P. kadife 
Sıın't ıpek rpll&i 
Pamuk mensucat 
&yalı kalay tüp 
Yün mensucat. 
lJ>"JrJ.i yün m<!nıNi:'at 
Sade deri çanta 
trı-.kJI pamuk memueat 
Pamuk ıaıensucat 

K•ten men!IUOQt 
Bloknot 
Sade adı bot caır1 Pl4I 
Galalit p(le k&pqı 

Derece 
Zımpar• eark 
'8afi toprak baya 

Son Telgı :ıf gazele!lnın Sn/ 1940 gi.ınlü nuJthli#Ulda JlAD edlldil'l uwtt 
yukarıda :Cılo, değerı \'e cıno;lc:n y:.;zıJı eşy:ının satı~ları 18, 19, ~ 24, 26, 
29/7/1940 gmılcrind" Halı ,ıntreposı.ı rlııhlltndf'lt! Gfünrl\k ~ahi) MM\.ırlı.l· 
ğClrıM yapılacaktır. T:ıliblerln ihale ~iinle,.lnde Mat 12 ye kadar 2490 anyılı 
kanunda yazılı vesika lan ibraz ~yliyerek ~ 7 .5 pey .--0 1 Ve2Deye ya
tırnııt olmaları lazımdır. il ale gtinltmnden C\'Vel 3 gQn :ıarlında ımb.ah 

1 saat 9 dnn 12 ye kudıtr ıthcıl .. r eşyaları ıunbarlannda uaulü dairesinde gö-

ı 
rebillrlrr. Bu eşyııdMı maada hcı gun lteicrrık e\iYa !&tıcı y::ıpı.lm;ıkUı 
olup listeleri s:.lon ıl.'m tı t.\a..-.ıoda a<:ılıdm 1.'ele!.on· 23219 (5919) 

Erzurum Defter dar lığından: 
1 _ tspn· kazasındn ycnid,.n y::ır,ılrı ;.Rta <ılan hıık<.ımct koııagımn 

<20322> lir:ı <119, kuıuş kc,,ıf 1.ı.- ıclı ı ·ı .. h iıı:ı<ıutı Lıp;.ı ı zart u ullle 
10/7/ 1940 gunundun iblıareıı 20 g.ıı r ııddclle eksiltmeye ı:ık.arıln •.,tır. 

2 _ El.:.-utln c 2D/7/1940 pnııırlı l ~ııh{, o, l on dörtte «14> vll~ef 
hukümet k.onagı ·~ndc Dcfleıdaılık o:l.ı m1n toplanan korni:ıyon tarafındnn 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 41524~ lıra 4"2b kunı.utur. 
4 - 1steklilerin ek iltıııcyc gircbılm<:lcri iı;in ıhnlC' :;ur.unden «8> 

gün evvel , ılôyct mnk:ımım:ı ıslicl:ı il" milr: Nwt ctlip komi yon mahsıı .. un
d:ııı ehliyet ves kalı::rı nlmninrı '. ıındır. 

i n rak J) ~t<-rrlıırlıktn \lcya 5 - 1ı.te1':.lil-cr hıı · c .ı .ı v lı'ı , •ı • 

Nafia Mudlırllıf:i.inde oku•'" 1111 ı l"r. 
6 -- 1 tcklıleriıl :ıtukııı ıcl.ı ) ı c:,' ı tı• •• ~. ı,. kuııu\ . .l"n ınür .... ıai.-

hn U~n olunur. t.5iiıl1~ 

1-· - *5tW* t ...... 

1 İstanbul Fiyat MuYakabe Komisyonundan 
K.ıb:ır•ınah ynldızlı agaç 
çulıu;u 

ÇE:l\'CVe• 

1 
7 nuıorıı .ılı ılan: 

Tuvalet pudrası 
"Bcmir m<•k:ır:- (P:ılang<ı) 

ipekli P. ip1igi boyalı 
E l. i al·cı radyo malı:lnni 
Diş m..ıc-.uıu 

Enjekı.ıyon iffnesi 
ıı.,;. lı ı ... ı.y şişe ka~iilü 
Kı ':ulu b<ı ii cisim 
Iloy::ı:unı-; rı.,l:ık postu 
Tıbbi müstahzar 
Do., r. ukavva kutu 
Sakk::rin 
Şekerlı frcnk uzümü Uııare:l 
Kokulu mayi kimyevi cisim 
G. mv.kiır ucan yağ 

• 

vcccühünU kazandım zannetti -
i:ıim iki meçhul kadının her ı:ö-
7.iiıne karşı. rrürültülU bir kah -
kaha kopannalan pek manasız 
değil n~i yn.? Madam Riyotonun 
kahkahası epeyce sürdü. Mika
clln: 

- Mösyö Alfred ! Biz kadın 

olduğumu~~lcın tütün iı~mcyiz .. , 
dedi. 

-- Çok şey! Bizim köy ka -
dı~ !arının hepsi tütün içerler. 

- Öyle amma biz alışmadık. 

- Yanınızda misafir için bu-
lundurmaz mısınız? 
n:ırada Madam Riyoto söze 

knrı~t!. 

l 
1 

1 

ı Temınu7. 1940 tarıhi:ıdcn iübı:ı,.cn h. tı:ıaı.l Vdc:i)efüı<:c çimento fiyat-
ları 15 liradan ı 7 !ıraya çıkr rılnıış ol luğundaıı l•n:cıırın cllerinıle bulunup 
ta ı Temınuz.dıın evvel ~ c csl:i fıyat:ar,a ıılıımıı~ ol.!ııı çimentolann mık
tınlıırını 13 tf:.ııınıuz cum.lr~i ur.ıı J:ıt l.l e k:ıdaı- bir bcynnname ılc 
bilciirmeleri ıuznmu 29 nurnclr lt mılli ko:unın~1 kar:ırıı:nııesiıw isUııaden 
nrı"' olunur. Beyannameler Slrkecidc J. m '1 ı.. l'tdıı Mıııt.-ıka H \ısnrl Mu-

ıli\1·Hlğunc vcı ıl• ccl.lir. .,fi:J l7 • 

Deniz Harh okulu ve Hsesi Konıutanhğın !an 
ı Okulumuza ücretle iki m.ıtemalik ogı d.mcni rılm l<:Oktır. jo:lckuk. ti 

1 

=B=e=ybe=li=:ı=d=ıı=d=a=b=u::l::wı==tn=ıo=l<=t=ıl:::k~o.::ı::.n=u:.:ta:.::n=lı=g=ın.a.=.·.=::;n::ıu=r=ı:.::.ı~.;;:..i.=.l:=:u=ı.===~~~;.;:77h 
Sahibi: Ahmed Ccmaleddiıı SA AACOGLU 

Ncirlyat Müdürü: Macid ÇETiN Baııldıliı yer (Veni Saoah Matb:ıa::ı) 

2 ™''**'"" .... tw~'*MM ~~ ~ 
- Yolculuk csnasıuda sizin atarlar, gece yarısı ner\;yc 0 i-

gibi tiryaki bir misafire tesndüf dcı ·nı . 

edeceğimizi rıe bilelim?. Kendi kcn<1imc k:.u ar '"~ rrı·~. 
Kendi kcn<l:mc ''Ac::ıba mü - \'::n~uıl:ır i:ı:i1r Unl<·"· ı;cnin. a

ııasebctsizlik bende mi yokf>:ı. bu lay ettiklt'ı i m hahl.ak dt.:.ıl . 
kadınlarda mı?,, diye söyh:ııi • Ben; hir yabanc:ı tclfıkki ctm,:
yordum. Bann kalırsa h:ırcka - yen mo.tmazel Mil:::ı.cllfo1.1 ltıis
tımda hiç hir münnscbetsizlik ni.i teveccühü bu ılc:ı cce<lc tJ i· 
göremiyoıdurn. Bililkis Madam mıync~ktır. Şu iki kadının 1.cı 
Riyotonun Mösyö Alfred Müllc- surd1c emniyet ve itimaJıııı ka· 
rhı her bir sözüııc karşı müstch- zanmnk fen::. olroıyaca.k. Bun
ziyaue ve SÜ! elci: kahkaha ko - dan ısonr::ı. c nl:ı güldiik, P, hen 
p:ırmusını nezakete mugayir bu liC mukabele edeceğim. Ben bu 
luyordum. Güzd Mikacllara gc- fikirde iken birdenbire msı.tına
iincc: Jtızcağızı gülm~ğc sevke- zcl Mikal'lla sordu: 

elen Madnm Riyvtocfon baı:;kr..sı - Ne diişi.iniiyorsuuuz, nı. ıs-
uc•:ıtdi. Ah hep kabahat fiU m~- yü Alfrcd Mülle1·? 

damda! Hem mnclam I!i) oto - Dalmı~ım matmazel, şim
ib Madm:ızcl Mikae1lanın kah - dilik dii<~ünecek hi<; bir şey yok. 
kabaları ara:;ında ne btjyiik 
fark var. Bununla l>craber ta -

hammül etmeli. Kabaca biı· nıu 
amele .Mikncllanın carunı sıkıvc-

rir. Sonra beni a.rabadaıı clıı:J:ıı·ı 

- Bl'~vo.. Tütün için nıcı ak 
<-tfırnyini.z, vak1:ı biz içmı•yiı., 1ıi 
kh .Mnri nnuon si:tt) bir ueğil. 
beş çubukluk t.üliin alırız. 

(Devanu \'W) 


