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Siyaseti Pek Aç k Olan Tiirkiye Sovyetler 
Aleyhinde Hiç ir Teahhüde Girmemiştir! 
Almanların, Türkiye - Sovgetler Birliği münasebetlerini bulandırmak niyetile neşrettikleri vesikalar 

Fransa, Bakô ve Batumu bombardıman 

etmek için tayyarelerinin Türk toprakla-
Petain hükômeti, ingiltere ile siyasi 
münasebetlerini kesmiye karar verdi 

----
rından geçmeleri • • 

ıçın müsaade almış 

Fransanın Ankara elçisi Massigli Hariciye Vekili Şükrü Sara
coğluna gönderdiği bir mektupla bu uydurma vesaiki, tekzip ediyor - . • 

lngiliz - Fransız 
Deniz Harbi 

Fran•ı:ı Jonanm•Hnı, 

Almanlarl11 ltalyanl•
n11 elin• 11ec;irmeme#r 
l5in ln,Ili:ılerin yaptılı· 
l•rı Aarelcct, 6ir Jngiliz. 
Fr•n•ız. tleni:ı h•r6İn• 
m ıince r ol 11 c e lr '1/r 

ı•lril "'"'. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
LII adiseleri, hislerden U· 

U--U zak, objektif bir görüs· ı 
le mütalea edince, iki 

müttefikin deıı,.iz~ileri arasında 
vukubulan çarpışmanın, dün de 
söylediğimiz gibi, mecburi oldu
iunu görürüz. Filvaki, Fransız 
donanması etrafındaki çekişme
lerde, aUikadarlann hepsi, ken. 
di noktai nazarlarına göre, hak
hdular; 

Almanya ile İtalya, Fransaya 
karşı galip vaziyettedirler; İn -
ıiltereyi mağlUp etmiye çalışı
yorlar. Onlar, Fransız silahları
nı, yarın yeni bir hamle ile F.ran
~ızların, yahut harbe devam eden 
lngilizlerin kullaıımasına mani 
olma!< için, hatta, yarın, bu silah. 
ları Ingilizlere karşı kendileri 
kullanma];. maksadile her türlü 
ledbire ba vurmak mecburi) e
tinde idiler. Onun i~in, Fransız 
donanma>ını kendi ellerinin al
tında bulundurmak istediler. Al
mava ile İtalyanın, böyle )·ap -
maları zaruri idi. 

Franı.:ı, nıagliıptur; artık müt
lefiklerıni değil; yalnız kendini 1 

dü~ünüyor. Doğru, yanlış kurlu . 
luş ümidini, galiplerine mutarnat 
ve teslimiyette bulıııu~tur. Do - ' 
tıanmasıru galiplerin emrine ver- 1 

oıezset mütarekenin bozulacağın- ] 
ıl~n ve felaketinin de,·am edece- ı 
imden korkuJor. Sırf İngilizlerin 1 

ınenfaatine hizınet için, donan _ 
nıayı teslim etrne.se, bu badire. 
den kurta~abi!eceğini umduğu 
bazı şe~ lerı de kaybetmekten eıı
d..i~e ediyor;_ denizcilerine muta. 
vaat enıredıyor. Fransanm da 
kendi noktai nazarından, böyl~ 
)'apması zaruri idi. 

Vesikaların 
Ankara, 5 (A. 

ıA.) - Alıman 
D. N. B. Ajan
sı, Almanya Ha
rici.ve nezareti 
tarafından neş-

• 
metnı 

,,, .. 

ı~~·s ur i y"e 
meselesi 

redilen bir ta- ~~,~i'.t 
kım wsikaları 11 
telsizle yaymış
tır. Ajansın id
diasına !(Öre, 
bu vesikalar, 
Fransada Loire 
üzerinde Nevers 
cn·arında boım · 
bardımanla tah· 
ri p edilen bir 
Fransız va_go -
nunda bulun -
muştur ~RANSA~ıN ANKARA SEF1Ri MASSIGLİ 

Türki\'e ile 
Sovyetler Birliği arasındaki münasebetleri bulandıracağı üıınidile 
neşredilen iki telgrafı aşağıya aynen dercediyoruz: 

IBerlin, 5 (A.A.) - 4 numaralı vesikayı Fransanın Ankara sefi
ri Mas si gli'nin Pariste Hariciye nezaretine ı_gönderdi,ği 14 mart tarih· 
li telgraf teşkil etmektedir. Bu tel_graf Bakü ve Batum'un bom-

,.. -Massiglinin 

mektubu 
Fr11n•ız. aefiri Alm•nla
rın n e ı r • it i 1 i ı>HaiJı.i 

telr:ıib etli 
Ankara, 5 (A.A.) - Yukarı

daki vesikaların neşri üzeri
ne Fran.çamıı Ankara büyük 
elçisi 1\Iassigli. Hariciye Veki
li Şükrii Saracaı)!uya a-;aiiıda
ki mektubu gönderdiştir: 

Ankara, 5 temıııu: 940 
Aziz yckiliın, 
Alınan radyosunun tJrkçe 

olarak y aptı/!ı br ne>riy atta 
son mart ayında _güya hüku -
metime gönderdiğim bir ra -
porun sözde hüliisasını \·erdi
ğini öğrendim. 

Alman telgrafına muttali ol
madım. fakat şayet bu tcl~raf 
hakikaten bana naklettikleri 
şekilde ise, aleyhinde şikayet 

(Arkası .1 üncii sayfada) 

bardımanı hakkında sefir ile Ha
riciye Vekili arasında vuku bu
lan bir mükalemeye mütealliktir. 
Sefir Türk hükfuneti tarafından 
müskü!at zuhurunu tahmin etmi
yor. Telgraf metni şudur; 

·Kendisine dün yaptığım zi· 
yaret esnasmda Harjciye vekili 
sabah gıelm~ olaıı bir telgrafı ken~ 
diliğinden bana gösterdi. Bu 
telgrafta Türk mümessili kendi
sile Birleşik Amerika devletleri 
se~ir arasmda cereyan eden bir 
ımuha\·ereyi nakldiyor. Ameri
ka sefirinin fikrine _göre, Scvyet
ler Bakü petrol mmtakasının 
bombardıman \'e yangına maruz 
kalması tehlihleri h~kkında o 
kadar endişe du\ maktadırlar ki 
Sovvet i<:laresi bcm bardın: an ne· 
ticesinde ('1 karılmıs bir :ranRır.a 
karşı muvaffakıyetle mücadele 
etme-k kabil olup olmadıitını ve 
ne suretle mücadele edilebilece
ğini Amerikalı mühendislerden 
soımuşlal'dı. Amerikalı mühen -
dis1er, peirolün Sovyetler tara -
fından işletme tarzı dolayısile, 
toorak petrol ile o derece meşbu 
alın ustur ki, yangın halinde ate· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Arap ahali arasında 
şiddetli gerginlih 

-... 
~Fransız kıtaatı 
~yeden ayrıldı 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter: 
Times mnhabiri diyor ki: 

İngilterenin Suriyeyi müda- .. 
fan etmek hususundaki taah
hüdü, boş bir jest değildir. Su· 
riyedeki Fransız makamlarının 
kararı, birçok Fransız sivil ve 
askeri unsurları arasında ve 
ayni zamanda arap halkının 

(Ark<J$ı :ı üncü sayfada! 

.. iiiiiiiôiôiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii;iiii;---~ 

Hatay'ın 

Bayramı 
K•hr•mıın ortlanan H•
layo. giriıi dün maa:ız.am 
mera•iml• IHitl eJilJi 

!Ieİ~ı!~l~:r~~t,.~~:ı:;:.kt~~i!'.~i~:- INGILIZ TAYYARELERiNiN ALMAN be de\ anı edebilmek için, en bü-
yük iiınit \'C nıcsnedi, deııiz hi-

Antakya, 5 (A.A.) .:_ Kanraman 
ordumuzun Hataya ayak bastığı 
günün ikinci yıldönümü olan bu
gün co~kıın ve candan tezahürat 
~çinde kutlulandı. Sabahleyin 
hükı'imet, parti \·e halk mümessil
lerinden mürekkep bir heyet 
mc\ ki komutanının makamında 
ziyaretle şahsında şanlı ordumu. 
zu selamlamış ve halkın şükran
larını sunmuştur. Merasim saat 
10.30 da istikhil marşı ile başla
mış ,.e Ebedi Şefin aziz hatırası 
tebcil edilerek Milli Şefe olan 
sarsılmaz bağlılık, minnet ve şük
"ran hisleri bir kere daha tekrar· 
Jaumıstır. Bir suYari müfrezesi 
ile akııırı müfrezesi şehre girişi 
temsil etmiş \e meydaııı dolduran 
binlerce halk tarafından alkış tu
fanına boğulmu~tur. 

:;ı~~:i~?i;li:uin~~t~~~~:t n~~~= ı·T-OPRAKLARINA YA PT 1G1 AKIN lup ve mahvolmuş drmektir. Fran 
iIZ donanınası, biitün kuvvetile 
düsnı:ınlarının eınri altına gire~
Ge~ ·arın oıılar tarafından kulla
nılacağından en1i11dir. Bile bile 
hu silahın, onlern verilmesine 
fi.eyirci ka1aınaz.dı Rica, niyaz, 
lkııa sökmeyince işi silah km•· 
l'eti ve sidC:etle halletınek mec
btıriHliııde kaldı. İngilterenin 

(Arkası 3 ikcü sayfada) 
ABİDİN DAVER 

--;~~~-:-~~~~~~~~~-

İtalyanlar İskenderiyeye 
Londra, 5 ~.A.) - Hava ne

zaretinden tebliğ edilmiştir: 
Dün gündüz. İngiliz bombardı. 

man ta)'Jercleri dü~nıanııı _petrol 
tesisatları, n1iinakal~ hatları ,.e 
depoları üzerine laarru· da bu .. 
luıımuslardır. 

hücum etti 
Rotcrdam n Schoolhooben )a

kininde bulunan bir ı.:t>k ına,·na· 
Iar bombardıman ediln:işir. Bel
rikadaki Enrc 'e llo!andadaki 
Ypenburg tayyare meydanların
na da laarruz edilmiş ye ~·erde 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

Birçok Fransız harp gemileri 
İngiliz limanlarına giriyorlar 
ır:RANSANIN PROTESTO 

1 

NOT ASI 

İTiqiliz filpsunuıı en kuvı:etıi 

· Loııdra, 5 (A.A.) - Reuter: 
Londrada öğrenildiğine göre, 
Skorva sularında şu anda Fran
ıız bahriye kuvvetlerine mensup 
iki cüzütam bulunmakta~ır. 

gemilerinden bir kaçı.. 

her alındığına göre, 19 haziran 
günü öğleden sonra :\'ani Fransa
nın teslimiyetinden 'na P'tin son. 
~a, bir Fransız harp gemisi bir 
lngiliz limanına girmis ,-e rıht ı.m 
da toplanmış olan halk tarafından 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

-
FRANSA 
Hükumeti 
Alnıanya ile haı Of' 

lngiiterenin tesın 
altında girmiş 

Kabin~ Toplenaıı 

\'ichy, 5 (A.A.) - Ha.-a, ajan.ı 
biMiriyor: 

Fransa hükfımeti, İngiltere ilt 
diplomatik ınünasehetle.rı karct
miye karar '""rmistir. 

Londra, 5 (A.A.) - Ltmdra 
sivasi mahafllinden alınan habe
re göre, İngiliz hükum~tı. ~·m
diye kadar t'ransa hükiım<:tin n 
büyük Briton~·a hükiımctik dir. 
lomatik miina cbatıııı k~tetml'k 
niyetinde bulunduğuna riair ti~ 

ma!Uınat almamıştır. 

Ne,,:-York, 5 (A.A.) - ""tcf<.ın.: 

New-York Hcrald Tril .. ı L hu

zetesi Oran. cirnrındaki Fn.n
sız kuv,·etlcrinc İngilıı f,Josıı ta
rahu.dan yapı]an taarruz hhkl{ın
da tefsirlerde bulunmakta ve 
Fransa.;_ın İngilteres·c harp iİan 
etmesini ınuht~ınel ~ıtine~·ı~mt'k. 
te<lirler . 

HARİCİYE NAZIRI::-01.. 
BEYANA1I 

Berne, 5 (A.A.) - D. '. B. 
Fransız Harici~·e Nazırı Bat douEn 
bugiin Vieh~ 'de gazete<«lcri h .. 
bul ederek be~'anatta bulunmus 
' ?e Franı:ııa ile Ingiltere ara!"ında
ki miinasebl·tlerin ba~ka bir ına
hi~ et alacağını söylt"n1i!'tiı·. 

B. Baudouın ezcti:mle demi~tir 
ki: (Arkası 3 üııcü "''fada) 

Oran deniz harbinde Ingiliz 
zayiatının asgari olduğu hakkın. 
da Londrada mütaleıı yürütül -
mektedir. Fakat bahri mahafilde, 
Fransız cüzütamlarınm küçük bir 
limanda üstüste ve hal edilemez 
bir mesele karşısında bulunduk
larına iş·aret edilmektedir. Fran· 
sız gemilerinin bir(ok toplarını 
İngiliz filosu üzerine te,·cih ede· 
bildikleri çok şüphelidir. 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter: 
Londra, salahiyettar nıahfille -
rinde te~'it edildiğine göre, •İ • 
mali Fransada inşa edilmekte o. 
lan bnzı Fransız donanması cii
zütamları içinde birçok mütehas· 
sıs amele bulunduğu halde İngil· 
tereye romorkörler vasıtasiylc 
çekilmişlerdir. 

Ruzveltin beyanatı 
Amerika Reisicumhuru devamh 
bir sulhün şartlarını bi1dird; 

Londra, 5 (A.A.) - Diğer bazı 
Fransız harp gemilerinin de İs
korva sularında demirli olduğu 
bildirihnektedir. 

Londra, 5 (A.A.) - Şimdi ha-

Hyde-Park, 5 (A.A.) - Reuter: 
Gazeteciler toplantısında Roose· 
velt, dnanılı bir sulhün tesisi i
çin ken~ince lüzumlu görülen 
beş şartı zikretmiştir: 

1 - Korkunun izalesi, halk tay 
yareler tarafından bombardıman 
edilmekten veya diğer bir mil· 
Jetin taarruzuna 11ğraınamaktan 
korkmamalıdır. Bu şartın tahalr· 

kuku iriıı milleller silülıln•m 
bırakmaf.Jırlar. 

2 - ~latbuat hiiı-rint, Rt i>i. 
cumhur, bunun n1i1lıi.n1 olrln,.!u~ 
nu be~·an etnıi~tir. 

3 - Din serhesfüi. 
4 - Fikirlerini sö,·l•ıncl, htir

riyeti. Roose\ elt. bÜkiım ti rlc
virmiye teşebbiis ctm~mcl: şertil'· 
le herkesin fikrini sii) lcnıck hak-

( Arkası 3 üncü saııfad1<) 
• 

ROMANYA, BERLIN • ROMA MiHVERİNiN iHDAS 
ETTIGI SİSTEM DAHiLiNDE HAREKET EDECEK 

Yeni Hükumetin Beyannamesi 
Bükreş, 5 (A.A.) - Rador A· 

iansı bildiriyor: 
. Yeni Gigurti hüklırneti mem
lekete hıt[lben aşağıdaki bevan
naıneyi neşretmistir: 

•Memleket dış ~·e iç planda 
kai'i meseleler karşısındadır. Dış 

sahada hükumet Ber!in - Roına 
mihı:eri tarafından ı/ıdas edilen 
sistem dahilinde bir bütünleme 
siyaseti takibetmek niyetindedir. 
Bu si].laset, siuasi bir realizmin i
jadc.çi değil .. millet 1ıissiııatımıı sa
dık tercü naııları olan a·asının 

sitıasi re ideoloiık ıcıak ileri
nin mClnuki bi r netıcesiclır 
Aynı ·aman da lı ikumcı A rıı

panın b ıı bölqe<nde bar . a· 
si yüksek bir nizamın el<cm şar
tı olarak telakki eder. Bittiin 

( Arknsı 3 üncü saııfada) 



-t 

1 fÖ~~Ük. va. inhisar lşUerl \ 
1 
t 

• 
inhisarlar ekili 
izah a ndu 
t Bomon'.1 ve Papbahçe rallı fa ikaları • 

Herkes şarap yapıp satiı.bilecek. nhiıar 
maddelerine yapılan .zamllir . Har:.:c sa
tılacak tütün • İahisarJano Ank.araya 
nakli · Hariçten getiri ecek maddeler 

Raif lıradınlz dD 
B ir haftadanberi ""1ri· J 

mizde bulunep güm -
rük. ,. ; .. h. lar ..ki.. 

ıi ltaif Karadeniz t.;dıi!ılerilli lti
tirerek Mn ak~aa hkiorap 4ia
müştiu. Vekil hareketinden ev -
vel bir mubarririnıize şu beya
natta bulunmuştur: 

c- h•e•ı..ı. itleci.mia iize -
rinde tetkikat yapmak, -urla
J'uıuzın re-• p ....,, rn r'n=.l
C-.ıtek için g9'dim. Bir lılıita • 
d•loeri .._ ... ,.. Teddkatım 
netıc:esi lıeıoi ~un etti. Ah
valı 11&.-a dewtet ıe.ııı"llıtmda 
çalı an bU.tiia nıemurların vazi
felerinde her zamandan daha :ıi
yıoıie laassas "" tlikJıalli liavno. -
malannı icap ettirmektedir. Ve
kilete '-lt.ı ıaiiesse&elsdeki me
mnr larımızın bu lüzumu idrak 
etmiş bulundu.klarıaı ve vazife. 
lerine daha Jıas.as 'e ehemmiyet
le sarılm.ış oldaklarıııı gürdim. 

Bomonti f abriusı 

Ankarayı döndü 
J'enİ hükümler ita layihada der
piş edilmi,tir. Bundan başka la
yiha ile şarap istilwili yeni bir 
48kle ~ oa..:.ktır. Şarap 111-
tilıı..ıibaı memlekette aerbest 
ltu-alunak iııtiyonn. hı i ftll .,._ 

tandas btediki yerde şarap imal 
edebilecek ve bunu i>cdigi fiat
la aataMlecektir. Bnnuula benı
lıer mtsarlar idaNSi ~P iıaa
latını;au vaz gej;miyrcck ve elde 
edeeeJ;i ınamulatı serbt-st reka
bet sdıwndaki Iiu!!arla tenia 
eıılerek 1Biqa çıkaracaktır. 

B....ıan mabat praıı imille
rin teselılıilsl rınde mu ffak 
olabilıuelerini temin için yardım... 
lar ,Yapmal, münasip ıöri.lecck 
•·n«ıikalerda kar5lar acaıak Ye 
lüatmola ciiriilecek yerlfrde ör
aek olaltiAecek kü(ük .-ırap ima
lathaneleri vücude getirerek şa
rap sanayiinin memlekette kn -
rulması ve tekamülü i(in rehber
lik n•maktu. Mem.Jeketi..U.de 
i)·i bir .m.ıı.ı.UU olan .-rap awıyii. 

Bomonti fabrikası martta faa- ain bu sa:vede daha ai.l·ade inki-
\iyctc ı:eçmiş ve ilk imıılituu ma- ııaf eıl«eiini ıunnıalı.tayız. 
yıs ayı içinde piyasaya çs.lıarmq- Sarap malahnda inhi9arlar iıla 
ıır. iki senedenberi muattal bir resi muvaffak olmuştur. Şarabı j 
halde bnlnnan bu fabrikayı in- kalite .-rabı ve Mfra .pıralıı di-

Manifatura fiatları 
bugün ilan ediliyor 
Tüccara mallarını 15 Temmuza 
beyanname ile bildirmeleri tebliğ 

kadar 
edildi 

F iat mtinbhe ır-isyo- 4tia ~nmış -nifatara füıtları 
haldılada Mzırladıiı listeyi Wr kere daha gözden ge<;irenk 

.. t'I tekliDi ftl'mip. l'iatı.r bıqtin ilan eılilecek ve bltiia mata· 

..t.rda liııteler hali ... m;qlerilerin tetkikille hazır tutulacaktır. 
[)iiw:r tarafta• komiııJ'08 manifatura stoklllln• tedritiae karar ver· 

miş ve bütüıı tüccarlara 15 temmııa kadar ellerindeki malları be
yanname ile bildirmelerini telılii etmqtir. Stok miktarlarına göre 
.icap ~n tedbirler alınankar. 

---1-~-----•• 
Çimento fiatı Universitede 

Tüccarl•r b•y•nname ile Oipioma tevzii merasjmi 

m .ırını bildirecekler bugüne t. hir edıldi 

irtısat Vet<ildinln ııOıdüiü 
lüzum w:erine çimento iıatler inin 
artmıldı~ bıldirilmiııti. Adi çi
mento 15 liradan 17 !ıraya ve sü
per çımento da 18 lira<Uın 20 li
raya çılcarıkııııtır. 
Yalnız eııki fiatle f&bnkalar -

dan mal ahnıs olan tüccarlar 
bunları eski fiatlerden yüksej!e 
satamıı•acaklardır. Bunun için 
bütun tüccarlar fiat mürakaıbe 
lroımJSO'ODU okaı·arile ellerindeki 
mall2rı -beyanname ile muayyen 
bir det ı~ınde bildirecekler
dir. Sonra Joonlroller yapılacııık
tır. 

VİLAYET 

Üniversitede dün yapılma•• 
mukarrer olan diploma tevzıi 
meras mi, l'.'!aarif Vekılinin ra
hatsızlığından dolayı evvelki 
akı;am ııec vakit bugime teı .. r 
edilmi:;hr. Dün tafsıfa.tile ,;·a..:iı
)!unız merasim !bu sabah saat 10 
da »Iaani Vekilinin huzurile ya
pılacaktır. 

Vekil dün sabah Maar:ı Mü -
dür!uaiı.oe ı<clerek bir mılddet 
ıneşl{Ul ohm.ıştur. Fakat biraz 
aıha ız bulunciugundan inıtılıan 
neticeleri ve dıger Maarif mese
leleri etrafında tetkiklerine baş
lıyaınaını,;tır. 

BELEDİYB 
bısarlar idareli az IHr -•da ye ikiye ayırmak liızımdır. İmali-
i~leıuıi:ı:e muvaffak olmw; ve tınuz sofra $'irabı ~riı .. ledir. 8 J 
fabribıua noksaa b11hmaa ı.uı M .. h_ iıdaiaarlar itluesi reh- Valimiz iyil•Jiyor eyoğ unun imar planı 

ı · d ._, · bertik etmiş obııalt ~ blite 
tesısatını zmır e es ... Bomontı .,_,_,_ --"-· b" be t "ehircilik mütehassısı Pı·ost. 
sırketiıae llİI elan faArikaclaa bu- şaıaplıın iberioMie ile php•kta . .,.,.... ~ı ııamma ır ye .., 

ve malttelif -Uer ilseriıade ıee- diiıı Valt ttoııa~ına ıtl~s ra _ Bevoıılu semtinin imar projesi-
raya nakletmek suretile ikmal ey. rülıeler yapmaktaılır. Epey şarar ne ait tafsiliıl planını hazırlamı;;-
lemi• ve bütün fabrikayı lamına- yapabilmek ic;ia yalaız iaoalit de. bat&ız )ıuLman Valive meclisin tır. Bu plan mucibınce Tarlaha-
naoile q&. bir hale kopaıqlllr. iil hllftdlkta ...,...1 ...,.. li- a.bat l:emeıınilerini bildirmiştir. .. cadJesi l{eni.şleltlerek ica-

P aıabahçe rakı fabrikası :nadır. Bvciinkii.luliJ'etimiz ıı. Valimizin J)U8rlesi R:ÜDÜ vazife- bında tramvav geçirilecektir. 
Ba.,bahçede hali inşatia bu • iki ..O.. iia!riade _..,.n et • 'Cine ıbaşlıy~i anlaşılnWc - Galatasaray kösesindeki esk.l ka-

lmn )'elli rakı fahrika ..... ia· mekfeclir • .4 ...... ••n mshts'lf tadır. rW.ol binas• ile civarında ve kar-
patı devaa e4 ektedir. Bil se- )eıı .. • dn -;ıa Uit p\slıh• 11&ındaki dü•lcluinlar da yıkıla -
.. kıştan evvei ıa...ı .,.ııı..ek .,. ~etiaerek mesdekıeli•i•in ilıliıai- caktır. İstiklal caddesinin dar 
-ld"lerimizi buraya aaklet- ae .... iWim tipleri elde ebsi)'e D E N' 1 Z bmnları ve Tophane - Taksim 
...- mitmküA olıı<:ıılmr • ...-..ı... caı.-. Di(er tanftııa da yo.kus.ı llell4letilecektir. 
çe rakı fabrik.uaıa lwralmasile ~;!!Jebtte DleTCUI ve ...... 1- Bakır c.ilebi kurtarı1mak Belediye •mrindeki 
fada iapirı.hı ~ istihlaki liae ~ hshsen -n- 'I' 

arasuıda bir ..wıueo.t ,,.ı.tar. :•:.;iaı.!:!!!e1ı~,:_ ..ıuu içia üzere motörlü vasıtalar 
P•şabü ç deki rakı J..ı.rilısmız Resmi okrııobillerin tahdidi 
esasen ukıili lıir haWo id.i. Kakı inhisar m•ddelerine lf.. Boba bumu aruınct.. araya hldııkındaki kanun üzerine Bele-
istihlüi aldığı.ııuz teöirlerle te- 1 1 ~elan Bakır şilebinin bü- diye'. ·e «önderilen bir emirle hiz-

" t · · ı1 , L- pt an zam ar ·' "' uyu 1eynoı uraur111111 ve ... t- tüa y....ıan -kaoannus. sulan be>- metten çıkarılan ve ıeri kalan 
tiı son ıamaıılarda yaptJtımız be- filime Ye mR 1 inta yapdas .-ltılmq ve aörılniq olan kazım- vesa"tin sııyısının iş'ar olunma-
aanlara &ön bu istihlak mlmı,.. awlıır lliDi K• • Ke 11- !arı yalWm1'tır. sı bıldirilmiştir. Bunun üzerine 
dotnı meyil ~r. İ.stih- 1 nea kalısliiae aaik .ı.a ....... t. yap•lan teli<ik.te hlılcn Beledi-
liki derhal ,..ı. ıı.reeeoıme iftılir- ı..,.._ ilmi celaaiftir. Jloo '•n Yükleri de difier vesaite neit-
mıye İmlıin yoktnr. Bn ...... HL ahali ı...r...u. ~ b- ledilen ,üebm her aa yüzdürül- ye emrinde 101 otomobil, kamyon 
luy-• --n· o•--•- •a-• •ava• \ ve kamyonetin mevcut oldui?u 311-

- -M _.., ·~, • (Arka.n 3 unca avfadaJ mesi tıııbel'i ~. i.ııfı.1mıştır 

elde edilelıileeek bir se,.tir. Fa- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,= · kat bir sün Türfııiye h~ rakı iç- İ K T 1 s A T 
mıyen bir memleket haliae ge- 1 l 
!ine yeai 7BF"' ... ş n1as ı.a tııb- AVRUP MESELELERi 
rikayı ha$ka INr ipe bıllanmıya 
imkıla bulacağız. 

~•rk•S Jat•p Y•P'P BRITANYA ADASI iSTiLA EDiLEBiLiR MI ? 
satabilecek 

iaatıJıı .... müarrlrteriııdea 

v.ı. - -•an yunıakla
dır: 

3 tauaa pıoeai İncitiz h:.va kVY
TeUeri tan.fmdan itle! Jimamaa kı.r· 
fi J'apdan akmın ebemmi1eti, yal· 

aaz 1n.taat patiJ'elerinde yapdaa 
lalırtb&Ua sörillmeklrdir. Hiie-ua 

- --- - loeiftydl ... ..-. 
•in - telMlldl .. -. ,,,, ..... .ıwı-
.u..&le 8 tem' nı ulft bvp k.rUY&· 

airiiDtle y,.... nlıla buaraıı. si-

blıllttelttir. Denbde ile, sen sis ln
laat ve adibimmat naklyı.tanı mvha· 
fna eden ltü.·nk einıitamı.rm aü.· 
dal11.ı1. ı ifln f!'h: .. m bulun::.:ı en son ba· 
kem vuifeslni 7apac:>.k olan bii1ik: 
•ırhı celllilerindil'. Yüksek tanaJlı n· 
miRrtn m11.balausı ohaak.~7.lD denıiz· 

dea .......... k bil' ısmi :urıdly ... ı, ilı

tıraı kıta.il olm.,-an bk kara erd•
saaaa 7a.-cai• .l:a&ilaı'a 9easer. Nor· 
·~ llıattkihnt'e mantt kaldJklar hab· 

ri .. , iM .. Miyiik louJlı .... ı.ıı ··-

fekinlııi şantt falırik- -
lazam bir lıalıle ~. 
Şarao sufi;ntı artı,. ıı. fab. 
rika.yı • lefti etınelt blıil ola
ca«tnı Pı'dük. Ba - ispirt. 
Ye ıspirtolu içkiler bakı.mu ye
ni bir kanun layihası hazırladık. 
Lay ih.a İcr• vekilleri Heyeliaa 
sevl<eılil-riı;tir. Bu ..,. ile ya 
ınak istediıCimis şeyi -ı'LTden
beri yıqıtığıııuz tecrübelere Sina
ea bu mevıu iberiaıle iabisar. 
tar idaresinin .....ı ~..,._ 
vam edece(ini kat'i surette ta -
yin etıaelı:tir. Hfilea -'i oloa 

-· l llilyiill Britaayaya I<~ risi mllı-
Y- lıılili lıarel<elıl drniacl~ y--

adlerill• eueea aa .ı.m&sı .... ,.._..e 
St-hembent ı bi·= yapda.11 Jlıuan.t 

bir ""' ...... ıaiihöm bul-makı..llr. 

kannuda meTCUt olmıy89 'b~•-••••••••••••••••••••••-~ 

Elli ................................... ,.. ... 

D k Beni Seviyor! .. 
l Yas-: 
l GI dl5 Mopasan ,_ . 

fl ~ T6rkf*•İ: 
I; Sellml 1. Sede9 
ı! ----·-------' 

No. 4 

a iNCi Kl&llil 
' lor ı::enç kadını bir kana

p e )al!rııı, cb·ıı leıı iyalı, kır
nua, mavi uçlu b lr kur.fttD ka
lc m çıbnlı; ye ıi miiştcrkini 
p r: ak 'urarak muayene) c, her 
m · ~had "ni nut dercl< sabah. 
lı 1 1 ~t.ıtuk çızgilcrle doJtlurnuya 
b~bılı. 

Bir t<'yrck çal-.. ncti.,.,,,i ite
yaz pen) unr; doktor nı<diği her 
suuaı ancak kendisiaia aalıya
bılcceği iki ü Utince kelime yaı
dıiuıdaa. kıt'aları, ok-ıUaleri, ..... 
runlan, nelôrleri, krallık e ,.._ . . - .. .. .. .. 

Nihayet, bayan Andermattn 
butiın iç seilerini dinledikten, 
vaacadünii.n ltegu \"e ta.nan her 
kısmını vurup okşıııılıktaıı sonra 

relıinrlen 'Lenarı yaldızlı, yaprak. 
lan a!Ialıe ınwııa kon.muş kır
mızı me in bir defter çıkardı, 
harflere baktı, açtı \'e yazdr. 
• iŞahadc 6.347 - Bayan A._, 
Zl yaşında .• 

s..n, şph-hlıktaki renkli •-*
lan, tepeden brnaita kadar, Hi
y.,.....ıif ı..ııe.ıe.. Mısri1at müte
laaunı IÜİ Y•i 1ta4uın oluqa-

4iefteriae . 

rarri talıü laiçltir şey yok, aa
eak, lıiraz h&mızlık verecek olaa 
otuz kadar loaayonun iyilqtire
ceği laafit', çok hafit' bir illlıiraf 

1 

vor. Her s.aüah öğleden evvel Ü< 
yarım lısr4ak ta llll i<ecelısini.z 
Baı;ka lıir ~y istemeı. Dört beş 
gün -ra tekrıır celir sizi ııQrü. 
rüm .. Kalktı, selam verdi ve öyle 
iıDi ~P gitti ki, ,aşalayıp kal
dılar. Bö)'le birden bire gitmek 
onun tarzı, şıkhğı, onun hususi· 
yeti idi. Bu tarzını pek Jıeienir, 
bıısbıda ....ı. iyi teair bınıktıjıaa 
bükmeıleTdi. 

Bayan Aadernıat k~up ayııa
ya baktı llOlll'1I neş'eli bir çocuk 
kahkahasile katılarak gi11nıeğe 
başladı: 

A=n ne h~ ne tuhaf in.san
lar! Başka biri daha var wı'! O
nu da il.emen görn1elt isti~·orum! 
Vil, laardi cidip çağır! Bir üçün. 
cü daha olacak, onu da görmek 
isti ...... 

Kocası ha)'tttle sordu: 
.. (İlllCÜ ııe demek? ÜçİİllCÜ 

ne? 
Danwdıaılaa itiraz çekinen 

Demir t~I buhranı 
Demir tel buhranı yüzünaen 

bu sene·ki ot mahsulıimüz lehli
ke~-e düsmlistür. Biçilerek yı

ğınlar halimle tarlalarda duran 
otların demet !taline ıetirilip ltal
dın!ması için tel l.izımdır. },fah
sul vaınnurlıı.rl:J lÜrümek tehli
kesine nıanız bulunmaktadır. 
Ot sahipleri Mıniaka Tıcaret Miı
dürlül(unc ~ vurm~lardır. 

--------
Yarı~lar tehir edildi 
Yarın yapılaıc.ıı: olan Velid en

di •t y8<1Sları; 11011 yağan yajimur
lardan dolayı sahanın çamurlar
dan tı.tak bir bale ıelnıiş olma
sı dolayısile tehir olunml1$tur. 

Yarıslara aııcalı: avın 14 üncü 
pazar ıtünü -!anacaktır. 

ıtörmeie plen doktor Boafiye 
fikrini alouık için, Kıistiaaı mu
ayene eUirmitti; ka)'llll~ keşfe
den, ıı.r ..... yerHai illtiyn dok
torun 6ecriilıesine itimadı vardı. 

Anda-t omu silkti ve lı:a.. 
nsmı J'lllaa doktor Toto.sn te
uri edeeeğiai ııiiyıeyince, Mar
ki "8"Holeadi, Udit misaçb 
dokt.nuıın kırmada• işi nasd 
clüzelteeeiini düşünmiye başla
dı . 

Kristiaa sordu: •Goııtraa lıu. 
rada mı?~ Kardesini soruyordu. 

Baba ı cenp v~rdi: 
- Bize her zaman bahsettiği 

arkaılaşı bay Pol Bretinyi ile be
r11ber dört günden beri burada_ 
Over8li)ayı geziyorlar. Dor dağı 
ile llurbul"dan geldiler, gelecek 
hafta nibayeliııde Kantal11 gide
cel;.ler. 
Kızma geceyi tircnde ~ir • 

diği i~in, öile yemeğine kadar 
uyumak iste)· ip ist.,. ıc\ iğini sor. 
du' P-enç kadm yataklı vapnda 
miikemmel uyumuştu, yalwz gi
yinmek için bir sa•I isin istiyor
du, sonra köY.ü ve müesaeseyl 

80 Fransız ge
k i r a ile 

kullanılacak 

• • 
mısı 

Sahillerimizde nak
liyat kolaylaıacak 

Son nziyetler üzerjne '1,'u
nadan limnnunna gelen ve ln
ıı-iliı bandırası ~kmiı; olan 80 
kadar Fransız taıık ve romq,r
köründen sahillerimiz arasın
daki ııakliyattan istifade edil
ıııbi üuriade teşebbüsler ya
pılmaktadır. Bunlar ücretle 
kullanılacaktır. Böylelikle za
hire, hububat ve diğer ~ya 

Kabotaj bayramı münasebetile ı 
alaalı ııııutelerinden birinin ı..,._ 
mnharriri, lıteodinc has niildeler ' 
.......... P. ııağa sola, hattii gncte
lerimbe bile çuvaldızlar batıra
rak, bu lıayramla alav etti. Ş... 
ker ve kurban bayramlan var
ken, lıJMl.a bayrama ne lüzu.m 
Yar! Ednit.., Bıorı......,. ihtifali _. 
n11D•a YWilea lıllloyu lüzWJISllS 
gördü ve Cumhuriyet ilin edil
di edileli, daha doğrusu kabotaj 
ı.kkı bize ce<ti ceçeli, .. niııcili. 
ibaizde hi(lıir terakki ve iaqaf 
aıirillmemiş eldağunu, ancak Ye 

•calt her sene bir bala verilip 
vur patlasın, çal oynasın, keyif ça
tılılııbnı yazdı. 

Bia büyük küçük, ııerek ticaret 
ve cwek yolcu cemilerimizin b. 

miyet ve keyfiyet bakımından oa 
bes ııeae evvele ıuuıaraa çok bü
yük terü.kilere .... har oldni>t
an uınne4iyo..-. Gazetelerimia
ıleıı birinde çıkan başmakale üze 
rine, alUtadar !DllkaaılarJD belit 
nokamlarla cevep vererek, bu z:ı1> 
DJIDl&I mutlak bir hakikat şekli
ae keyac•ğım iimit od\yorduk.. 
Bu ümitle birkaç &iiıı. bekledik 
ses sacla çıkmadı. 

Demek o başmakale haklı imi' 
demek o sermuharriria yıwlıkla· 
rı doiru imiş, demek deniseilıgi
mia i(in -ede bir b8la vermek· 
le iktifa etmişiz; demek kabotaj 
bize geçti geçeli lıiçbir şey ) apıl
ma8Wj? .• 

]{UJL. 
SEL\M.t İZZET SEDES 

ııakliyatımız daha zi)·ade ko. ~ 
la~lostırılacaktır. Yalnız Türk ,, A o L 8 v E ve p o L 1 s 
sularındaki oakliyat yalnız 
Türk baııdırasıoa ait olduğmı-

ll-dan b~~o-rmü_ı ar_anmak-·tarl_ır ... i600 sandık çay 20 
~ orba kağıdı sterlinlik kaçakcıl 
bulıranı var 

Deft~rdarlık bu yanlış 
tefsiri düzeltmelidır 

Şelu·.ı.mizdc bır k.ıç -...!U.ndür oa~
lıyan torba ka~ıdı buhranı, ıvt
tikce aı tı1gu1d·1n e::ınaf ,.e tüc
carlar mfu,k l vaziyete duşmiye 
ba.şl.ımıslardır. Butrana başlı
ca s31ıep, eski ;::azete, mec .. 'llua 
kfıgıtlarından torba kn~ıdı yapa
rak t:ıe<;incn ve yckünu 40 ı te
cavüz etrniyen esnaf hakkında da 
yeni muamele ver~sın•n defter 
tutma mecburiyetinin tatbik e
dilmek istenilmesidir. 

Halbuki yeni muamele verııi
si kanunwmn mükellefiyetleri a
rasında bir Ce ckes~ kağıdı. ta
biri konulmuş.;& da hu mukelle
fiyet; gazete, mecmua kagıtiar:n
dan yapılan torba ka;:ııtları ile 
alakalı olmayıp muharrik kuvvet 
istimalile kese k~dı imal eden 
fabrikalara şamil bulunmaktadır 
ve esasen hemen teianil dit'?cr el 
sanayii de muamele vergioiirıden 
muaf tutuhnw;tur. 

Bu ııbeple tori>a iükıtçılar 
defterdarlıj!a müracaat ederetc: ka
nunun yanlış bir şekilde tefsir e
dilıuekte oldu~nu bildirnüşler 
ve vazıı kanunun kasdettiği • ke
ee ıki.itıdı fabrikaları• ile .vıphk
ları iş arasında hiç bir münasebet 
bulunınadıı'!mdan hu yanlış tef
sirin dılzeltilımesini rica etmiş
lerdır. DefterdarlıA:ın bu -haklı 
ve eherıuniyeUi müracatı liıyik ol
duihı hassasiyetle tetkik edcceiti 
ümid olunmakUıdır. 

Dii(er taraftan torna kfığıtçı
larının işsiz hlınaları; bev az ka
itıt tedariki zorluihı karsısında 
şehriımizi tamamen torba kfııııt
sız bırakac:ıgı ?.ibi ellerind<> kul
Jarulmış ,ır.:ızcle 'c mecm - kiı
ğıdı bulunduran~ rı <la \'Ok müş
kül bir va1iyete düşürec<>ktir. 

Ve bu suretle elde kalan kulla
nılmı~ gazete, Tilet"mua k3~ıtları 
depolarda çürüveccğindcn her 
yıl hiç de ihmal edilemivecek 
mühim bir milli servetin bir tef
sir uj!runa heba olmasına da se
~ebiyet verilmış olacaktır. 

Şoförlerin zam teklifi 
* Şoförlerin yem zem talepleri 
dü Derimi E'llciiml!ft tarafından 
tetkik olumrııya ~lanıhıı&ft&T. 
Tetkikat bugiin iJcmcL olulMICGk
ıır. 

ıliler. Uaarlaıunaaıaı lıe&Jetliler. 
Birıuı: -ra MtSJeaip çaianlı

Beraber iıuliler. Eneli, iller tıı
raftan dağ ııilıi keaaıae qaçla
rilc k11$11tıl.mq laiaiııi yereu bs 
kuytu vadide ve ba orman orta
sındaki üye hayran oldu. Her 
yerde ı:öze çarpıyorlardı, dört 
yüz senelik boy atma ile raMce
le yerde, kapıların önünde. avlu. 
!arda, soilaklarda serpilmişler • 
di; her verde de ayak üstü ılu -
ran büyük bir kara taştan yapıl
nıı~. küçük bir delik delinmiş, bu 
delikten bir yalağa değirmileşe
rck duru su Iışkıran çeşmeler 
vardı. Ba koca y~i.llikleria altın
da taze bir ağıl kokuu UJırala
nıyor, kısa eteklerinden mavi 
çoraplı cılız ayak bilekleri bir ne.. 
vi a.skı ile omıulannılan tatula 
korsajlanııdan sarkan patiska 
eömleklerinin yealerinde11 sert 
kuru kollan ile kemikli elleri ııö
rünen Overnı'ymb kadınlar aCır 
ağır yürüyor Ye evleriaıill bps
larında ayakta dnrmnş, kapkla
nndan geçirdikleri &İJ'ıılı J'ÜJt ö
rekelorini çerik pıınmkJuile • 
iiriylll'ludı. 

İki Türkistaniı tacirin davasında Kaşgır diliie yazıl
mış mektupları Muh•rrem Feyzi tercüme edecek• 

Ltau.lıul<lan mektuplarla havale edilen alacakları tahsil ederek 
bu paralarla Hindistan:İJıı ~ehrimize 200 büyük ve 40•1 küçıil. Slıı
dık ç0,v 'e gizlice 200 >tcrlin ge tirmek ve ithal e<iilen bıuua - ra 
mukabıl Hindistanda Li;)'isbank namına kısmen duviı ve kı ıen 
de takas ihraç \'Csjkası almak suretile döviz .kaçakçı~ı.gı yapt:k!~rı 
idd.iasile asli)e ı...şınd cezaya verilen Abdurrahim Abunhav ıle 
Ahmet llaıı Kesmirli'ııin muhakemelerine dün bal.ılı ııştır. · 

Malıkeme ılos)"nda mevcut ve K"wir 1.iı;a11ile yazılnı..,. buı ıııek
tnp ve vesaikin terciim~ ettirilmesi i(in nıubarrir Muharrem Feyzi 
Togavın celbine kurar vermiş ve nınhakcmc başka güne bıraktı
mıştır. _____ ,,.. __ 
Kurşun hırsızı 

3 çöpçü tutuldu 
Medresenin üstünü so

yup sovana çevirmişler l 
Süleymaaiyecle medruede otu. 

nıa temisllk amelesinden Kaılri, 
a.hmi ve Dursun muhtelif za -
maalaQ meılresenin üstün.deki 
ı.ur.unıarı sökerek çal~lardır. 
Banlar •on defa da 19 kilolnk 
lıir parti kurşıuı aşırırlarken ya
k••••mışlar ve dün birinci ~ulh 
ceza mahkemesinde sorguya çe
kihnişlerdir. S~lannı itiraf edeo 
-nuııl8r tevkif edilmişlerdir. 

KÜÇÜK ZABITA VAKALABI 

• F•tihte itfai)·e caddesinde 
1Z4 numaralı ew4e otlll'an 6 yaş
larında Emine ..tında bir kız e
vin ballı;onundan dÜ$erek haı;m
dau ağır urctıe yaralanmış ve 
hastahaneye kaldırdnııı;tır. 

* Siilcymaniyede oturan 13 
yaşlarında Cemil Sirkecide tnom. 
vaydan atlarken ılüşmüı; ve lıa
'1nclan yaralaa1D1.Şlır. 

• Eyüpte Şeref Bey caddesin
de oturan llikuıet Otakçılardan 
ee('Cl"kcn üuüne çıkan doitU Mus-
tafa ~ kama ile müt~
dit yerleri.,.n yaralanın..,. ve ı 

llUçlu )·:ıkalonorak kadın tedavi 
altına alınmJltır. 

Yalancı şahit 

iki kadın •. 
Dün akşam adliye e 

tevkif edildi 
Dün asliye sekizinci Ci!Za m~h 

kenıesinde bakılmakta olan bır 
yaralama davasında şahit ola
rak dinlenen Lüna ve Sünbül al 
larında iki musevi kadını, mah· 
kemede ilk ve bazırlık tabkika tı 
esnıwıulaki ifadelerine miibayiL 
tarzda $elıadette bulunoıuşlar ve 
biilrimi.ıı ihtarına rağmen bu tar .. 
da.ki 'chadetlerindc .Dil'ar eıınış
lerdir. Bunun üzeriııe y11lau şe
hadet suçundan dolayı hakların
da derhal zabıt tutularak wüd
ıleiuınumili&e verilmişler ve geç 
vakit tevkif olımmuflerdır. YL 
lan "'lıadet suçundan dolayı mev 
ko.fen muhakeme edileceklerdir. 

CÜZDAN HIBSIZI MAHKOl!ıl 
OLDU 

Sabık.ahlardan Niko Kara YL 
ni dün sabah Küçük.pazarda ü
mürcü İbrabimin dükluiıuna gi
rerek caketinin cebinden cüzda
ıunı a5ırnuş ve esnaf tanıftndan 
görülerek yakalanmıştır. Derhal 
S11ltanahmet üçüncü sulh c:eaa 
mabkemrsine sevkedilc:n Niko 
Kara Yani sucu sabit görüldiığün
derı <l ay 20 ~n hapse malıkum 
edilmiş ve tevkif ollUUllıqtur. 

.. ;.· •• ,.. j ~ 

~~· N O T L A R -
~ 

ÖYLEYSE 

MESELE YOK 

Gneteler, havayici zaruriye 
fiatlarında yükseklik teAit 
edilditiDi ııılua ıcytia a-i 
fiatlaruada teneuiil &örüldü 
tünü kaydediyorlar. Nane-~ 
1ıl711, 

- Ne dersia iistat?. 
Dedim. Şu c:evaı.ı verdi: 
- Eğer pe)'llİI' fiatı ıla dii • 

liikse ~ yoldur. Ma.liim 
ya. bizim gibiler içia lir l"YİT 
fiatı d.ikkaı me\'Znudur: Pe:r· 
air, seyüa, ekmek. 

YA ONDAN 

SONBASI 

Taymis bir mekıle<ıiıwle: 
- Alman)(& Ballı.aala... 

lııMp cııkmamaaı i(iıı ne laıtlar 
teMJı:iırlık lizıınsa BepaİJÜ yL 
pııcııkbr-· 

Diyor. Halli, Sovyet &•ı:a
aıa yaptıklarJDB ve yepaeak • 
luıwı lıile CİİI ,.-m·minn i
ma edi)'er. Çilakü, Almllil711 
ırarpte nihai zaferi k.azandıp 
takdirde ıııarktaki işlerill dU. 
blaylıkla başanlralma um 
İmİf. Tılymia'ln ciimleııini Na
neıno1la7a .elrwham da, lıua 
tö71e ıledi: 

- r.aw. ...... ,_ha .. 

Ukirbiı ne vakte kadar de
vam e4i«ek ve Almany• anı. 
:aaffer olduiu takdirde ne ya
pacak~. Taymi., bunu ıl» bari 
liitfen aöyleae.. 

otst 

YIL! . 
M. Salıihaddin Güngorün ili> 

lattılına göre bu 'Vd: 
- Difi yılm11? • 
Naııemollaya sordum da, ba

na şu ceYabı vereli: 
- Hakikatrn öyle. Eğer di-

9İ olmasaydı saati saatine uy. 
mıyaıı bia bir tezahilrle bu ke
ıler cijveli olur mayduT. 

NORVEÇ 

ALTINLARI 

Norveç Alman İşgali altın 
alınmasuıa rağmen, Norveç 
liler haiaeye ait 9 milyou do 
!arlık altuu Aıuerik.aya kaçıra. 
lıilmi'1er. 

Nanemolla, bu havadisi öi 
reninc:e Almanlal'.111 cafleti 
f8lb, 

- Herhalde albıu tamıunomj 
hale gelmit olacaklar •. 

Diyerek ilive etti: 
- Bö71e olmesaycb ve altı 

....... idiler hiç bırakırlar llUf: 
4ı?. .4. ŞEKlP: 
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nya, .• e lin 1 Ruz~D~ı~!~~ l~~!~~f~) 
R • ı • kına malik. o!maı.ı liizımgeldiğini o m a m 1 1 ve rı be;~~~~::~~~ karşı masuniyet. 

Rooseve!t, milletler araoındaki ti-
(B --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-~:;;;:;;;;;;,;;;;;;;;;·-·~ı cari ve kültürel setler l&ğvedildL 

ko a'itarafı 1 inci saııfada) ,. W tt -» ği takdirde bunun tahakkuk ede-
nı'1L!ari!e en iyi ve en samimi , 1 • bileceğim söylemiştir. 

lll•ııasebetler idamesine azmet. Sunye mesa esı Reisicumhur, kooperatif dev. 
"'" bulunmaktadır. Buna bina- letle.-in veya İtalya, Almanya ve 
eıı bö19e ittifakl.arımızın bu si- (Baştarafı 1 inci sayfo.ıl4) Sovyet Rusyada bulunan bükti-
ııa"t yolunda meThaleler telılk· büyük bir ekseriyeti nezdinde metler .ı:-ıbi hükumetlerin, denıolı. 
kı edilmesi icabeder. Diğer mem· ' hiç de hoş görülmemektedir. rasilerden daha müessir olı!uğu-
lekeı!ere 9elince, hükUnıet şimdi ' Sözüne inanılır menbalardan nu açık bir surette kabul etmiştir. 
ve •stikbalde barışın yüksek he- ! alınan haberlere göre, bir ta- Keisicuınhur, i,aret ettiği bu 
defterine t•e Avnıpanın inşasına ' kını Fran'lz kıtalan, kamyon- noktaların sebebini söyliyerek, 
h L."met eMbilecek lıeT .•eye mesa· ı ·,la Filistin hududq_ı:ıu geçerek , büyük bir kısım Amerikalıların, 
Bıı•i teŞTik etmeııi razif~si icabın· · llayfaya do~ru gitmektedir. A.. müessir olması dolayıaiyle korpo-
dan addetmektedir. Iç salıada ratif hükumet ~ekliııin kabulü !e-
l ı · b rap ahali ara>ıııda ~idde!li bir hiude rey vermiş olmalarına te. 
/" ''.'mekt arış. lm::ıır ve niıa".'ı gerginlik nıüıalıede edilmek- eı>sütünü bildirmishr. 
"ınıne urı•et!e karar VeTıniştır. tedir. Kargaşalıklar çıkması . 
Karışıklık ve 'tlanlış yola imale l · ı · F a s iı·i· yanıış ııaberıer yayanlar ihtimali göı.önüııd~n uza~ tu- 001 iZ - f n iZ 
det L l •·ı. •ı !.. , d··ıe ek 1 tulmamaJıdır, Şam 3 gclınıŞ Ol• "a S'U.'ltt a ·1necUl.tT e ı c .. .. .. H b , 
lerd' R lı! K 1 ve dugu soyleoon general Wey • o e n ı' z a r 1 tr. oman,ıa an ra ın ~'. , . . 
hıLlai.metin eırafıııda toplannuya gand ın vazıfesı Fransız kıta-
daı•et ederiz. · !arı arasında yeni itaatsizlik-

lerin öniine ge('ınek ve Arap 
lı halk arasında her tiirlü ayrıl. 
h ma hareketlerine karşı koyma , 

olsa gerektir. 

Ordunun kahramanlıqmı gös
teı·e11>enıek mecburiyetinden do
la!fJ du.ydugumuz hüznü müd
rik bulunan hiikılmet, ordu kud
retinin daima arttınlm~ı için 
elındeıt 9eleni yapacaktır. 

Ekonomik ınese1el 0r kumanda 
ışinın telif ve tevhidi suretile, hal· 
ledılecektir. Yeni reiimde hü
kürııet mesai i.ıtihsalin haklı biT 
mukafat bulmasım temine ça
lışacaktır. Besarabya ve Bü.-
koı•i na mültecileri meselesi se
ri lıir tarzda halledilecektir. 

Bütün memleketin bütün mil· 
liv; tperveT cereyanlarının ifade-
81 !an lıük1j met tam milliyetper
Ve•lii;inin bütiin icaplarını ifaya 
de ·aııı ni11etindedir. Bu 4- hu-
2u·r1tn temini için, tedricen 1ne
tod•k bir snrette, umumi tedbir
ler ~eTçevesi dairesinde ve bir 
proqram mııcibınce tatbik edile· 
ctkt r. 

Hu.kümet 9a)ITetinin bütün Ru
menler tarafından anlaşı1acağı ve 
muvafakatla karşılanasağı kanıı
atiııdedir.• 

FRANSA 
Hükumeti 

(Bıı-ıtarafı 1 inci sayfada) 
İ~lterenin Mero - El - Kebir

de bulunan Fraıısız filosuna kar-
41 yaptığı hücum hareketi, İngL 
liz şerefinde daima bir leke ola
rak kalacaktır. 
Şimdi harbin bidayetindenbe· 

ri, es.ki mültdilderimjzle olan 
münasebetlerimizin tarihresi hak 
kında kısa bir hüliısa yapmam Iil
znn gchr: Uzun senelerdenbcri, 
Fransanm harici siyaseti, esas il
hamını. bizi İngiliz harici siyase
ti ile ihtilaf halinde bulundura
bilecek hiçbir şey yapmamak ar. 
zuı.undan almakta idi. Biz Al • 
manya ile harbe, İııgilterenin te
siri altında girdik. Evvelil İngil
tere ilanı harp etti. 
. Baudouin, bilalıara, İngilizle· 

rın Fransız gt•ıni1crine hüerun 
eltiii,i öi{renilince Fransanın düş.. 
tüğü hayret ve yei~i anlatmış ve 
5Ö:zJcrint· ~övl • devaın etmistir: 

Hattıi bugüu bile İngiliz bahri
yesi, İskeııderiyede bir Fransız 
filo•unu bala abluka etmektedir. 
Bu Fransız filosu limanı terket
miye teşebbiio eylediği takdirde 
batmlnıak tehlikesine maruz bu
lunmaktadır. 

Bu vakıalar, siyasetimizin ve(
besi üzerinde derin bir tesir ic
rasından hali kalınıyacaktır. Bah
riveJilerimizin ölümünden mesul 
olan memleketle diplomatik mü. 
aa11ebetlerimzi kesmek kararını, 
bu sabah, teessürle almak mec· 
burivetinde bulunduk. 

Vichy, 5 (A.A.) - Havas A • 
lausı bildiriyor: 
't Gcııeral Weygnnd'ın Suriyede 
ulundui:u halı.kında yabancı rad 

yoların verdiği haber, tamamiyle 
asılsızdır. General W4:Ygand 
Vochy'de bulunmaktadır. ' 

ınoffiz tayyareleri 
(B~taraf 1 inci sa ıfada) 

b~_lunan n:ıklıye tayyareleri ile 
dı<'er ta ı) ereleı· tutuşturulmuş
tur. Diii'er bazı ta)·yareler de ha. 
ıara uğratılmı tır. 

Gece bava şar1larının müsait 
oln1anıasnıa raf{nıcn Ahnanyada 
ı\chen llolandada Kooj ve Fran
•:ıda Mcn,ille bombardıman edil
ıni tir. 

Kohire, 5 (A.A.) - Bir deniı 
tebliğinde ŞÖ)le denilmektedir: 
~ün sabah İ kenderiye üzerin

de ı.tal~ '".' hava taarruzları kay
dedılnıı•tır. Takriben 32 bomba 
•hlınış.;a da az ha ar vardır. Bir 
lı_onıba Kral Faruk'un uıalil<ine
sıne dii$müttür 

Yabancı menbalardan alı • 
nan haberlere göre, Almanya 
ve İtalya Bc~uta mümessiller 
-göndt.:rnıe ... tcdir. 

Fransız Hindiçinisi
nin vaziyeti 

Singapur. ~ (A.A.) - Burada 
neoredilen bir resmi tebh~de, 
Fransız ve İngıliz makarnalı ta · 
rafından Hm<liçıni ve Fransız 
deniz Jm.-vetleri hakkında sta· 
tii"onun mwıafaza edileceği 
bildirilmektedir. 

Norveçle Almanya 
arasında anlaşma 

Oslo, 5 (A.A.) - Norveçle Al
manya arasında aktedilen bir iti-
laf mucibince Norvec, bütün ku
tu balığı i;,tihsul~tını Almanya 
ya ihraç edecektir. 

Fransız gemileri 
(Ba,tarafı 1 itıcı sa~fada) 

büyük tezahüratla karşılaıınııı; -
tır. Gemi Fransız bahriyelilerile 
a~anı Üzerine doğru bu limana 
daha birçok küçük Fransız gemi
si t:eln1iş, ve ertesi gün bunlan 
denizaltı gemileri, destroyerler, 
avizolar takihetmiş ve daha f'r
tesi günde silahlı balıkçı gemile
ri ve ticaret gemileri de dahil 
olmak üzere, bii)"ük miktarda da
ha küçük gemiler vasıl olnıwıtur. 
Çarşamba günü yeni iki destroyer 
daha gelmiştir. 

J<'ransız maslahatıı.üzarı Cam.. 
bon, bugün İngiliz Hariciye Neza
reti nezdinde, İngiliz filos.uuua 
Akdenizdeki Fransız filosıma 
kıırşı hareketini protesto etmiş 
tir . .üu prote~to, t>etain hükUmeti 
hesabına yapılmı~hr. 

Kahire, 5 (A.A.) - Vafdist par
tisinin na~iri cfkitrı olan Elınısri 
gnzete~ine nazaran. ıniitareke 
müzakeratı esnn.:sında fi'ransa . ' Almanya ve ltalya arasıııd~ Sii-
vey5 kanalı hakkında bir gi11i an
laşma yapılmış bulunmaktadır. 

İ Massiglinin İ 
mektubu 

(Ba;;tarafı 1 inci Sal/fada) 
mecburiyetinde bulunduitum 
sarih surette kasdi hır ma.hi • 
yet arzemektedir. 

Sizinle veya mesai arkadaş
larınızdan biri veya diğeri ile 
yapmak şerefine nail olduj!uın 
muha,·erelerden hiçbirinde siz
den Türk toprakları üzerinden 
Bakü'yı; baınbala.mıya mah -
sus Fransız ta).\ ar'İer.nin uçu
rulmasına mü~andc Yerilrr.esi
ni istemedim. 3ız de hicbir za
man bövle bir ameliye için mu
vafakatinı vermediniz. 

Alman tel.cırafın:n telmih et
tiği rapor olduğu gözüken bir 
raporda tesadüfen ooplarımış 
istihbaratı bahis mc\'Zuu etmiş 
ve belki de kend;mi şahsi ma
hiv<'ıte bazı faraziyeler derme
.Yanına terke:vlemiş olabilirim. 
Fakat, Bakıi'ye mütevffcih 
herhangi bir harekete müsaa
de hususunda mutabık oldu -
ğunuz hakkında hükümetime 
hiçbir zaman ne bir ~ey ı.-i:iyle
dtm ne de söyliyebilirclim. Bil. 
hassa ki böyle bir mutabakat 
elde etmek vazifesini hiçbir 
zaman almamıştim ve sizin de 
bu m_utabakati hkbir zaman 
vermıyecet!inizi gayet ivi ola-
rak biliyorum. · 

Fail< ihtirama! ve samınıt 
dostluk hislerımi lütfen kabul 
bu:vurunuz aziz vtıSilım. 

(Bşamakaledım devanı) 
de böyle vapması zaruri idi. 

Franoız ılunanınasının böyle bir 
iıkibete uğramanıası için, onun, 
Auupa haricinde, bitaraf büyülı. 
bir devletin limanlarında, har • 
bin sonuna kadar, me•·lı.uf kalma
sından ba ka çace yoktu. Faı..at, 
böyle bitaraf devlet nerede? Bu 
harpte, bitarallık çürüğe çıkınıı, 
haraıı bir tekne halini 'l,lmı~tır. 
Avrupa haricinde, Amerika ile 
Japonyadnn başka, büyük devlet 
kalmamıstır. Amerika, İngi!te • 
renin adeta talıii mü tteiikidlr· 
Almanlarln İtalyanların emniy:,. 
ti o.ııa yoktur. Japonya, Alıuan
ya \'e İtalyaya müteveccihtir. D• 
nizlere hakim olsa ve Amerika. 
dan kork~asa heın~n Fı ansa, H<r 
landa ve Jngilterenin Okyanus
lardaki müstcmlekel~riııi isgai 
ve ilhak edecektir. Va•iyet böy
le olunca, l;ransız donanmasının 
bu elim ;ikibcte ıığranıa~ı mu • 
kadderdi. Hadisenin bu objektif 
tetkikinden sonra, bu yüzden hiı
sıl olan yeni vaziyeti tetkik ede. 
linı. 

İngiliz donanması, Fransız zırh
lı fLlosunu kısuıen iınlıa, kısmen 
zaı•tetınek suretile, İngiltereyi 
maruz bulunduğu ml!hataraların 
en büyüğünden kurtarınıştır. İn
giliz deniz kuvvetleri. bu işi, şim
diye kadar, hiçbir &'eıni kaybet
meden başardıkları için, Iıı::il
terenin deniz hakimiyeti zaiila
mamış, biliıkis kuv\'etleıımiştir. 

Filvaki, şimdiye .kadar, İngi. 
!izlerin e};uc gemi 2 Fransız zırh-. 
!ısı, 2 hali( kruvazör, 8 muhı·ip ' 
ve başta dünyanın en bıivük de
nizaltı k.ruva.ıörü olnıak üzere 
bir tt1iktar denizaltı gPınisi ve bir 
çok )"ardınıcı gcnıi gı·._nıi~tir. İs
kenderi)cde nbluka rô:leııler ıle 
teslim olursa bu )·ckuıta l zıhlı 
ve 1 muhrip daha ilave etmek 
lazımdır. 

f'"ill'itki, şinıdiyc kadar İngiliz
ler, Franoanın yalnız zırhlıları
ıu zararsız bir hale getifebilnıis
lerdir. lnniz lıakiı.niJcti için ~ 
~n.ühi~tı gr-ıniler zırhlılar olduğu 
ıcın, Jn~ılt~re, tehlii"ruin bitYii
ğünd ~n Jı..1ırtuimustur . .F'akat İ .. ran 
sız donanınasnun onar bin ton. 
luk i aııır kruvazöru. 9 hafif kru
va1örü, ;;o kadar muhribi, iG de
nrzaltı g-cınisiniıı büyük bir kıs
mı. henüz FransızlarLn elinde 
Fran~ız liınaularında veya deni~
dedir. 

Cörçil, bu gemilerin Alman • 
Ların eline geçmeınesi İ"'İn her 

i . ' • 
ne azınısa vapnııya kat'i suret- 1 

te azmettiğini &öylcdiği gibi, 
Fransız amiraU;ği de açık deniz.. 
de b_ulu_nan bütün Fransız harp 
ıı:enı!lerıue rastlıyaca1'ları İn&'i
lız tıcaret gemilerini te\'kif etme
lerini ve u(!rıyacakları yeni hü
c~ıılar~ muka~e~et etmeleri i- 1 
çın emır vermıştır. Fransa ve 1 
ı;:ransız müstemlekeleri sahille
rıne 20 millik bir mesafeye yak
laıı:ocak olau lngiliz harp gemi • 
lerıne ve tayyarelerine de ate~ 
edilecektir. 

Her iki tarafın •ldıkları bu ted
birlerin mana"', denizlerde bir İn
giliz • Fran~ız harbi demektir. 
Almanlarla ltalyanların bu harbi 
nıcnınuniyetlc seyredecekleri ve 
Fra_ı:ssızlara yardım edecekleri 
tabı'ıdir. Eğer bu dost ka.-gasına 
nılıay"t verecek bir hal ~ekli bu
lunnı. zsa, lngiltcre bir nıütldet 
belki de harbin sonuna kadar' 
1'"'ransız geınilerile ukfa~aca.k d~
nıı;ktir, 

Gcccnlerde, bu sütunda ~ıkan 
bir ynzınıizda, nıütürckc devre
sinde, l\lnıa~ılarla itolyaniarın, 
Fransızları, !ngilizlerc karşı ha;. 
be sevkctnıeleri ihtimalinin bile 
mevcut oldtıi:<tıııu yazııııshk. Böy
le bir şeyi Alınanlarla İtalyanla
rın dokrudan doğruya ~:aptırına
sına liizum ka1nınnıış, ıniitarche 
ahkimı arasına giren Fransız do
nanmasının teslimi maddesi, bu 
mücadeleye vesile teşkil ctmis
tir. Bu garibin garibi harpte, ba
kalım, daha neler goreceğiz! 

ABIDİN DAVF.R 

aleyhind 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

şı deııhal bütün cıvar mıntakaya 
siravet edeceği tarzında cevap 
veı;mi:ıler imis. Yllnl(ını söndiir
ımek için bir kaç av sürecek ve 
işletmeyi inşa ve istihsale başla· 
mak için de seneler lazım ııele· 
cekmiş. 

Halkın müdafasına gelince, 
bütün şehri ...... ki!<>metre mesa
feye nakletmek lazım gele<:ek
mis. Saraco;":lu bana: 

Ne dersıniz? diye sordu. Ben 
de cev.,ben modern b<rmbardı:ınan 
tayvarelernin Cezair \'e simali 
Ira-ktan hareket ederek Baküya 
vasıl olmak için Türkiye ve İran 
arozisi üzerinrlen ucrı.ıak ica-bet
tii?ıni söyledim. Türk vekili, o 
halde İran tarafından bır protes
to l!clmcsindcn mi korkuvorsu -
nuz7 Tarz:nda cevap verdi. Bu 
söz müşkülün hi·· bir suretle Türk 
hükumetu1den gelmiyece~inin ol
dukça vazih ifadesi idi. Vekilı 
bana mulaı.al tasrihlerde lıulun
ııruya icbar ebmek tara ırr.ö.an be
ceriksizliık olurdu. Onun için bu 
me.sele uzeı·ine b~rar eLmeditn. Fa
kat mesele çok mühim olduğu 
için bu iş üzerıne ekı;elanslarının 
bilhassa nazarı dikikat eril'. cel
bcderi.ın. İll$!1\iz meslektllŞllllı 
yukarı.ki meselelerden haberdar 
ettim. 

İMZA: Ma.ssigli 

6 Numaralı Vesika 
Berlin, 5 (A.A.) - Bugün Ha

riciye nezareti tarafından neşre
dilen vesaik meaınuasındaki 6 
numaralı vesika, AnkaraCaki 
Fransa büyük elçi..; M. l\Iassi,ıli 
nin 28 mart 1940 ta.rihinde Fran
sa Hariciye nezareune gonder
<liitı telgrafı ihtiva eylemekte -
dir. 

Bu vc.sika<lan, Bakü ve Batunuı 
karşı askeri harcıkat yapılacal{ı 
zaman, mahirane bir c.!\llse en 
Sccne• ıle Türki,·cnin ecnebi 
memleketler nazarında şüphe 
altında kalmış vaziyete düsme -
sine mani olunacaiıı anlaşılmak
tadır. 

Parise 3 nisan tarihinde husu
si kurye ile !(elmiş olan illi tel
ıırafta, ezcümle şövle denilmek
tedir: 

•Evvelki muhaberatıında. Tür
kiyenin Sovvet Rus,'a muvace
:hcsindeki vaziyetini tasrihe çalı
şrrken Türkleri Sovyetlere karşı 
ileri süı·mive colı ma?nıw1 boş 
olacağı fakat, buna mukabil, ha.. 
zı şerait daihi!inde, onları peşi
miz sıra Sovvetlere kar;;ı \'azi
yet alır.>ıva sürüKleınive muva( . 
fa,-: olınamızın ümid ec.iılobileceği 
r.11. ılea.sınö.a bulunouğuınu te
b .• rıtı ctlirm i ... tıın 

FinJandiya mukavemctınin OOk· 
mec;nJcn en·el serdedilmiş bulu
nan bu miilaleaıııııı bugün hıc bir 
yeri buiur~nadıg;nL zannetmek
teyiın. r.I Jsko\ a sulh ti Üphesiz 
T'L.rklerin int,\-·at ·5.rlı~:nı arttı
racak ma'.i vette<l:.r. fakat, ayni 
za1''anda bura<ia. Son·etlerin si
ma! harbinden çok Za\ ıflamış o
lara\ ç:ktıgı kanaa~ı vaıdır. \re l 

bu L natle rukarıaa da bahset
tigım ılıtirnt :arlık rekdi,ğcrini 
tc:~ıtı t'dcr 

.ı-1.:r lıakıe, Sovvet Rusva ile hU:'ı 
bir yaklaşma teşebbüsü müşahe
de etr.1ivorum. Bila-'n.t..... ıntill 
hazırlığının da hesaba katı.Jır.a-
sı icabede>bilecei:!i ınült..h az:ısına 
yavaş vavaş ;tlı:;ıyorlar. Jo'akat, 
bu deme'< de(!ildir ki Türk zi
manıdarları sonı.ı bilinır.h·cn bir 
scrh.1 ·e~te ao1ln;tva hazırdıfar. 
Fil ..•. H~a. sunu da biln;eliyız ki, 
An:~ara l:ükümeti simchdcn, Al
manyanın garp büyük de,·Ietle
rini \'encmivece_ği kanaatinde L"e 
de Türki vede bir <,'Ok kim,;eler 
meııkür büvük de,·letlerın haliha
zırda Almanya üıerine kafi bir 
zafer elde edebileceklerine kani 
bulunmamaktadırlar. B.u itibarla, 
Fransa, ve İruıi!tcre halkını gay
ri nıemnun ve cesareti kırılmış 
•bir halde bırakacak bir sullıden 
sonra, Tül'kive, askeri kuvveiini 
arttırmak i~ın Finlandiya halkı 
dersind<'n ıstifatle etmi' olaır bir 
Soyyet Rusya ile tek başına karşı 
karş. ya kalırsa atinin ne olabile
ceciııin burasını düşundürmesi ta
bii~Er. 

Hiıkumet bu h.'ıleti ruhiyeyi ta
n,~ı c:ı ~ıln ...... 'lezl. :e gC'letnez: 
Şir·1 :, i~tı '- alk .rlır da gl· ı bir 
mikyast3 bundan ileri gelmekte. 
dir. Yarın ..;.arp cenhr ... ndl' - malı 
d~t mahivcttc bir hareketle bile 
olsa - hi..!1..:.mirc~i:-:-ı!z Ravri kabili 
inkar bir şekilde tebarüz etsin 
ya:.1-ıut la geniş n,ikva,ta bir Al'. 
man taarruzu kara \'era hava mü
dafaamız karşısında kırılsın, Türk 
!eri derha1, daha cür'etkiır ve 
mjtcşebbis bulacaaız. Şunu 
sö_vlemive cesaret ebmeliviz ki, 
Türkler halen, bize karsı ne ka
dar sempati duyarlarsa duvsun • 
lar dayanılmaz bir faikivete ma
lik buluııduj!u.muz hissini taşı. 
ı:ruyorlar. 

540 - 541 numaralı telı:ıraflarla 

ana hatlarını bilıdirdiiiizn mühlın 
projeler hakk.nda e~!Attıınızın 
serdetmeıni istemek lütfunda 
bulundukla,;ı mütalealarmu arzet
meroen evvel su belli başlı mü
lahazaları hatırlatmayı lüzwr.lu 
gördüm. Bu mülahazalar, der
meyan edeceı{im bazı ihtirazi ka
vıtları ve üz~rinde israr edcce~i.m 
bazı tedbirleri peşinen izah ede
cektir. 

Baküya müteveccıh bir hava 
ha=eketi ile I~aradenizde bir de
niz hareketi Turkler zaviyesin -
cen bakılınca gerek teknik ııerek
se sivasi bakımdan büsbütün baş 
ka başka şerait altında ııözük -
mektedir: 

1 - Cezireden kalkılarak Ba
kü üzerine yapılacak bir hava 
hümnıu Türk arazisinde, Van gö
lü ile Uraıiye golü arasında 
uzanan ö.ağlann, yani iki üç se
ne evwl Türk ordusunun siste
matik bir şekilde vaptıii;ı ;;id<let
li inLibat hare~atı netıc de 
·genış mıkya a nüfusu azalrrış 
ola.ı Ttirk m1"mloketi Üzerınden 
200 kilom~trc<lcn az bır ı;çuşu i.s
tilza:n eder. Hiç bir mülı.i.m ınsa.n 
cii.miası üzerinden uçulınıvacaik 
ve tayvareler ,gc.ziikımeden bile 
geçebileceklerdir. Mevcudiyet • 
!eri olsa olsa kö~ede kalmış poli.s
ler veya jandarma kuv\'etlcn ı .. -
rafından haber \ • ıilc-bilı><.:ektir. 
Esasen garbe crol(ru bır ka\'ı.s ya
pılma.!< ve İranın şımalınden ya
pılmak suretile Tı.irk araı;,;; Ü· 
zerinde hiç uçulınaması da müm
kündlır. - E,i\er hareket üs,,""\ı ola
rak Cezair yerine irak kullanıla
cak olursa bu netice ehvcnivctle 
elde eailebilec •ktir 

Bu 'aı;,yeli Sara-."'O~lunun 529 
numaralı telgralı ..da ( 4 num .. ra· 
lı vesıka) Yazı'. ihtivarile vak· 
last:nııca Tur'.<n·e hı<ümetini 1 

• evvei:ien ' bcrı.iar etımenin. on-
dan hiç dc•gılse manen , t raı< 
!arı uzcrindc-ı u "'lnak müsa-dc;,ı
ni talep evJz::nenııı, onu lüz..::.ı
suz yere ı.kı.5ık vazivete :'l.k -
mak olacaj!ı netıcesıne var:yo
runı. Onu, bir emrivaki .ol • 
mıı>a lıiıe hıc degilse vuku bul
makta olan bir hadise kar.ısın· 
da bırakmalı, olan biteni haber 
verınek için harekiıtıı1 vuku -0ul
nıa.,ını beklemeli \'e tayvarelcr 
uçarken Turl:ivc ı.emalarınd.an 
ee"" 1mive n1ecbur olmalan halın
de peşinen özü;: dilemeli (haber 
vermekten.kru;detti•im man , 1"1!6-

mi iıhlıardır, zira gerek ken<li
sile ııerek yüksek ku.mandar.l·' . 
la aramıuiakı iti:matkıir miınase
bat kendilerıni tamamen biha
ber b · luııdurıııamıza manıd.r) 
Bizinı ıhtırazkiırlu?ımız onu ren
e.ide etmek şeyle dur.sun. i~lerini 
<.oıavla,tmr. So\'vet hükılmeti 
orotesto edecek olur>a. Ankara 
me;;ek,·e b.,ziıne tutuldUl!UilU 
bevan edebilmeli. Türk arazisi 
üzerinden uçu~ vaki olur,a bize 
ihtiyatlı bir protesto 'ııku bul· 
rr.ası bil• ena olr.ıaz. Zira. va· 
ziyet \ alıi:nl io Soı-vetıer harp 
hareketleri ile mukabele ederler
se Tur:, t.üHmıeti BLniik .1illet 
Meclisinin huzurunda teca,-ü·ı 
uıisivati\•inın M 'skovadan ae.hli
l!'inı isbat ec.~bılecelt Ya?.ıvetıe o
labilmeli. Bu t'lodırde memle
ket et:kiırı umumlvesmın tama
mını kendL,,ıoe temın etrcJo ola
caktır. 

Su\ \"et aksü1ilmeii vukuu mWn
kün olma;ı dolayısiledir ki, Tür
ki re için tevlid eciecegı tesırleri 
\'e binnetice bu rııom!ek...'tın han
gi •erait dahilinde karşılamak 
vazivet.:nde kalaca2"ı hususlar\ ıle 
me~ı:ıul olmadan bö\'le bir hareka
tı ba,JaLmamırn itina eyleınemız 
icabeder. 

Bu nokta hakkında mütalea 
serdi bana ait olmamakla bera
ber, henüz sarki Anadolu vav
lasında kı.:;ın devam etmekte ol
duihınu, ora,fa tavyare meydan
larının henliz ,·erleri tavin ve 
tanzün edilmed'ii!'ini bevan et
mek mecburiyetinıievim. Ma • 
!Uınatıma ııöre, Zonguldak kömür 
havzası ile Karabük sanaı•i mer

. kezinin bu yerlere muhassa. 1n
giliz malzemesinin teslim edil • 
memesine mebni, ha\'a taarnız
larına karşı müdafaası henüz 
temin edibıedi~i cihetle Türk 
iktisooivatı icin havati ehemmi • 
veti haiz olan bu 'ki noktayı Si
vastcmoldan \'a:>ı!><'ak bir hava 
taarruzuna maruz bırakmanın "<>k 
ihti\·at.sız bir hareket olacal!'ını 
da söyleme}'liyim ... Asl<eri müte
hassıslar en lüzumlu hazırlık • 
lar icin bir kaç haftalrk mühlet 
talen etmezlerse hayret ederim. 

2 - Kara.deniz meselesi \~ bu 
sulardaki ı:ıa.kliyahn Sovvetlerin 
,·ardımı ile Alman ihtiyacatırun 
temini hususunda arzettiği ko • 
Iavhklar nazarı dikkatimi celbet
mekten fariğ olmımu.stır. 

Meseleve bir hal sekli bulun
ımasuıın kolav obnadıPı.ru maale
sef teslim etmek ieabeder. Boi!az
lar mukavelesi mucibince müt
tefik devletler, muhasım bulun-

dı.ikları takqirde Milletler Cemi
yetinin kararına hareketlerini 
teVfik etmeleri veya ı:ıeııe Mil· 
!etler Cemiyeti naktı çerçevesi 
dahilinde aktedilerek Cenevre • 
de teski! edilen \'e Tü~kiyevi b:tit· 
lıvıın bir yardwın muahedesinin 
tatb>ki veya Tiirkive, bizzat mu
has•m oklu-t'(u takdirde, kendisinin 
vakin bir lıarı:ı tehlike.sinin teh· 
didi altında teliı:lciti ederek. müt
tekliflere müracaat halinde, Ka
radeııize harp ııeımilerı ı;ıöndel'lni· 
:ve saJah i vettardır !ar. 
Şimdiki halde, bu şartlardan hiç 

biri tahakkuk etmış de,ğildır. 
Karadenize girmemiz, zatı dev
letinizin de işaret etti~ıni~ gi•bi, 
Türkiyenin hayırhahane VJT ksra
rının neticc.>i olabilır, bu karar 
ise saklamamak ıcabE'der ki Mont
röd~ bu memleketlerin kabul et
tikleri taa:hh.üdata mugayir ola
caeından, btı sebeple So_.:vet Rus
ya v-e İtalya giıbi mukaYeleyi 
imzalıvan ve ona ıltihak eden şu 
veya bu devletin nrotestosunu 
tahrik edebilir. Bu seıait altın
da, Mo.Sko,·a ve Roma Alman_ o
vıuıuna oe1<ü!a h >=met etıı .ek ls
tij'ebı!irler. 

Bundan maada. k~ndi arazisine 
veva harp ve ticaret ı:?emilcrını
k l"Şt müten'Ccıh b!r teca\'ÜZ ıa
rı!l<etinin m tkudiveti halinde 
bile Sov\'et h i.ikf metınln bo.taz
ların müttefik ~ruvazorlerc ac i
masına mukabil tedbirler ittiha-
7.ını muhiık gösterecek bir harp 
tezahürü olarak ilan etm""i muh
temeldir. 
Te0 e1.>Du,umüzun neticesi olarak 

muhusa:ma! n patlak veıımcsi ih
timalı hic bır vakit müstebat ad
doolıcıncz. i'e ıbu \'aziyet bizi, 
mu asa\'VC·r le<ebbus.; Türkiyenin 
re 'aası bak mınd:an, tevlid 
el c~"'i tNırler ve akislerle mes
gul oiıınaroızı ıcbar edebilir. Bi
nnPr11cvh BakJya karş, vav la
~ak harcketın ıstılzanı ettJebı
kceı:ı. avnı mü et Ye ayni ted· 
birlerın ittihazı ıcabedecektır. 

Niha vel, Kara.deniz.de koni rol 
hareKdi hangi serait talıtı.nda 
icra ed.ılebilecektir? 

Sovvet, Rumen, Bulı;ıar ve 
va İtalyan gemilerini esas itiba
rile kontröl etmek Ye muayeneye 
ta:bi tutmak, Kafkasya limanlı
rile Tuna ağızl.:ırı ve Btılgar sa
hili ara.'1nda mekik gidin ~len 
S.ovvet ve İtal\ an petrol gemi
lerine açık denız rde yapılamı • 
yan muaınelevı tatbik ederek ay
ni şe;-aıt tahtında m ua >ene ve 
.bahri koııı_ rölden reçıı-me_ · mev- j 
zuı..bah1' ~lacaktır. Muayene e
dılen ::?E.'mıler~n bir bahrı · se sev
kedılerek orada kontröllcrınin Ya
piln.ası ve hamwesmin ıalıliye-
si için de bunlartn musaderesi i
calıeder. Bu lıır.an. Türkıı eden 
başka nerbcie olabilir? Mahreq:a
nc olarak eiistcn" cek ıt'>ıavlıklar 
da kiıfi ge!mivooılir. Den•! oılir 
Ai Türkı- ~ do6-rudan do~va 
müttefiklerle teşriki mesai eder 
leir vazi,·ette bulunacak ve Al -
man~a ·endısıni bir ınw asım va
zn·etınde tclakkı cdecektır. Şim
<bki ,ıalde bu telgraf n başında 
izan edılen sebeplctc binaen, Tür
'kıve lıükumetıııin bu kadar ııeri 
ıtitmive iim.1.de oldu~..ınu zan
netmivorum. BaJ l:a tipte bir ha
reket tasan:ur eailebilir mi'! Tür
kivcnin faal i.:.tiraki olmaksızın 
Karatlenizdc metodik bir bahri 
kxınlröl icrasın;n tatbiki hMııen 
hemen kabı! olmadığı J?ibi bu 
de\'letten iğmazıavn etmesinden 
baska bir şev taleo etmeksızin, 
deııizaltı geınilerının, Karadenız
d.e de naklivatı bo=ak ve Alman 
gemilerini ve hatta Alınan misa
line tevfikan hamule.si Almanya
ya ait olduğ>u tesbit edilen muave
nesi vaııılımıs gemileri batırmak 
ü2ere siır'atli hareketlerde bu -
lnumak kin geceıe,·in boıiaz -
lardan l!ecmesini tahayyül etımek 
de zav;ttır. 

Meseleyi izah etmekle iktilfa 
ediyorum. Eğer bu hareket, tek· 
nik bakım.dan kabili icra ise. si
ya>;i bakımdan Türkiye di~er 
devletler hakkm<laki projeleri • 
mbıden malünıattar buluıwnı ya -
ca~ cllıe le, muttefik kruvazör • 
!erin müdahalesinden süı>hesiz 
daha az ınüşkülıit doııurab.ilir. 

Maa-mafih. bu suretle tahdit e
ditmis olsa dahi bö' le 'b'r hare • 
ketın TUrkıve L, i.;..{Ümctini çok 
na::ik bir \'aziHle ilka edeceili
nı bt ıaenaıe,-h Tiirk hükümeti . 
ııin maruz k:ıl:ıcağı tesirleri dü
sünrneksızin tatbikine ııirişilemi
vecer-ını kendimizden saıklama • 
mak icabeder. İste ~u vazivet 
bizi, Türkivenin te6lihi halônn
aaki mülahazalara scvkebmiş 
•bulunmı>ktadır. 

Neticei mülfıhazatım şu olacak
tır: SLT.di:ki ahval ve şerait içın
de ve mütehas>:slarm takdir ve 
tavin edecekleri bir mühletten 
sonra, en kolaylıkla or2anlz.e e
dilmesi miirnkün olan hareket, 
Türkıvenin endiselerini naurı. 
itibare alabilecPihm>z nisbette. 

in :sar!ar eı<İ ı 
izahatta bu undu 

(Başta·afı 2 ncı yf 1 
bul etmek lazımd.r. D \ lct n va
ridat mcnbalarından bazıları so11 
zamanlarda azalmıştır. Bun trla· 
fi etrnek için bazı \ ergilcrc zam 
~apmak m"eburi.veti ha ıl olmuş
tur. Zamma mıitehanınıil bulu
nan ve ıarurı ihtiyaçlardan .. ayıl· 
mıyan müskür:ıt ve tıilun ldı. Baı 
!ar dururken ne arazi verı; ne 
ve ne de bina vergisine z:ını yL 
pama:zdık. Bira fiatlarıııa yııpılaa 

aanınıuı istibluki &Laltılacağııu zu 
etmiyoruz. Ayni uuuanda ı akı 
fiallarına da zam yapılın~ ol -
duğıı için yük.ek dereceli içkiler 
lehine hareket yapılmamıştır. 

Tütün satı lan bu ~ene i)·ı ol· 
mw,ıur. Hesaplarunua &'Öre saW 
manıış tütün mncudü geçen .,. 
Dekinden daha azdır. Harice tuz 
satışı bu yıl çok azdır. E.•....em 
harice tuz satışımız ink' af et
memiş oldnğuudan bu yüzden za 
rara uf\:aını~ değiliz, 

Halen memleketin hari e tü
tün satışı serbeı;t rekabet ı.aha • 
sınt!a cere~·an etmektedir. Bunua 
neticesi olarak bu rejim değişıuo
dikçe muayyen firma veya >İr· 
.keUcr tarafından daima buyük 
p rtıler ha · de harice tü. un sa 
tılması münıl..iin olacaktır. ı ,. 

İnhi.,.arlar umum ınüdurlügü
nün Ankara~·a naklı içııı 1 u se
neki büt(e)·e tahsisat kQLinasuıı 
rağmen nakil İşi Ankarada in -
$a edilen yeni bina tamaml nn1a 
dığı icin gelecek seneye kalmış
tır .• 

Bakü üzerine yaoılacak bor ba
rokcttir. Nihavet hu hareket • 
ten elde edilecek mc:vaff ıyet 
Öyle neticeler tevlid cdeoıLr n 
So,~·et hareketını o nlsbettc 1el· 
ce ul!ratu- kı, hwsnü suret.e ııı

kı.saf ettırı.elıı.iU e rnuvaff 
vetJııizdcn ce:saret alan, r ı.AfA.l) e. 
lbelki Kara.der. !zdeıkı balırı ont
röl anıeL ·esi.nın dana m aıt şe
rait 11-ınde ıcrası hususunda bıze 
daha kola~ lıkl ... •·ardın. c-Je'bılır. 

İAZA: Massıglı 
Ankara, 5 (A.A.) - Alınan D. 

N. B. Ajansının 9 ııuınaralı \'esi
kaya ait olarak yine Ttirk - Sov 
yet müııasebetforini bnluodır • 
mak niyeti ile ne.;rettiği halde 
haddi zatında tanıaınile alı.si bU, 
ııetice gösteren bir telgrafını ay. 
nen aşa~ı)·a dcrcetli ·oruz: 

Berlin, 5 (A.A.) - Dokuzuncu 
vesika general Weygand tarafın. 
dan kara kunetleri haııkumanda· 
nı general Gamelin ile hava kuv• 
vetleri b kuman ııı G ııeral 
Vuillemin'e göndcrileu bir raı•o• 
ru ihtiva etmektedir. 

Raporda, ezcümle şunlar öy
lenmektedir: 

Kuflı.as}·ada petrol ha\ albinuı 
bombalaııına hazır!ık!.ırı, bu lı•· 
rekiıtm ne kadnr ınüdd t zaı-[111. 
da ~-apılabilecegiııin he,ap eJıl
mesini müınkün kılac:.k b de
.receye gelıni~tir. Si)·asi şı.'raıt: 
Muayyen bir nıi.ıddd b~klemek 
ml'.'..:buı-i~ etinde de~ .ıı. Hu te -
şebbti!>Uu Turl.icıic ],?r anla)ıııa 
qıevzuu ~-apılına:suıa luzı r:ı • , 
tur. esasen bO~:le- bir anl.:ı nı ı ıK 
dinin in1k3nsız o!duı;u tebcv _ 
yün etr.ıi~lir. Tür ·ye deki ~ r :ı 
sa büyiik el('i5i bu m~sel ler hnk 
kında hükumete teferrıiatl. ><r 
rapor \:ermistir. 

H81eıı. Türki)·e araLi l uz~r u
clt-n uçnıak nıcvzuuba11 !ı ' 
ğı gibi hız alınıya ~arı)n J.l , ·, 
tayyare n1cydanl..trının cmr .. 1 ıa 
inıade kılınması dalı.\ :ız .. ~tt..'":. ru. 
ubalıistir. Ba~ka ;rardınt \ası . .ı.. 
!arı da ümit ~eme)· iz. 

Her türlü ihti)·aç içın .uJJ, "'' 
nakliyatı Halep - , ·usa bin d ._ 
mir)olJarilc yapılacakttc. lur
kiyeden geçmesi dolayı>i!e lıu 
hattın kullanılması içın mıh~aJ· 
istihsali zımnında e\·ı,.eliuL'c!n t~ 
~bbüsatta bulunmanuza lüzuın 
yoktur. Zira eski anla~nıalarıwu: 
bu hususta bize bütün >erbc, -
tiyi vermektedir. 

Müddetlerin tahmininde 14ajiı 
daki husussıtı nazarı itibare al
mak ica beder: 

a - Bu mevsimde pek az ıne
saiye ihtiyaç gösteren hava mey. 
danlarının tanzimi. Bu iı,lcr iç11 
IS günlük bir müddet tahmin e 
dilmektedir. 

b - Deıniryolları ve depalar 
doldurulU\ası ;, i ollaka~ ray, 
kablo, 15-20 giin. 

c - Fransız orduları için. mah· 
rukat, ınühimnıat, kıtaat ve nıu
teharrik malzeme nakliyatı S6 
katara ihti~·aç göstermektedir. 

24 saat içinde -l trenin hareke\ 
ettiği farzolunduğu takdirde nak· 
liyat 15 gün denm edecektir. IU
taat nakli için avni müddete ih
tiyaç vardır, Bi.;aeualeyh ccm' .. 
30 gün lazımdır. E~er •a> ve •b• 
fıkralarında yazılı işlerin oyııl 
zamanda icra edilebilcceı;i nazı
rı itibare alınırsa, demir}'oJu mal 
zcme.silc İng-iliz \'t F·ransız: or
dularının hı .csinr ait nıalzeıne 
derhal se" kedilınek :ıartilc, en 
az 45-50 gün lazımdır. 

Bn müddetlerden başka, bom. 
bardımaa tan:a~elerinin nakli vı 
hazırlanması ıçın lüzumlu olan 
zanıanı da nazarı dik.kate alınalı; 
irab~der. 



1. GENÇLiK · 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

ftıe ,._ •tr lııeade 

.,... ... ini -yeU
b•ııoln l •ise 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

l- KREM PERTEV: l!ir 
tuvslel mtllllalwm
dır. ince bir Jtina ·ıe 
yapılışındaki bumıai

Jeli itibarile ,-üzd•.kl 
cizai ve bw·uııultluk..l!ıı ~ 

rm leşekkülune mAnı 

olur. Der.iyi cenç y~ 

ıerııin lutar. 
1- KREM PERT~: lllr 

GÜ.ellik vasıtasıdır. 
Geıı!Jlemif mesamau 
sıkıştırarak cilttelı:I 

pürtük ve kabarc\k
lan Ciderir. Çil ve le
bleri izale eder. Teni 
mal ve tcffa! bir bale 
ırilrir. 

1- KREM PERTEV: B1r 
cilt devasıdır. Dert 
ıuddelerlnin ifraz.alı· 
ıu düWllr. Sivilce ve 
1!7ah noklalann teıa
lıQıüne ın.lnl olur. 
Cilt adalesini beall7e
ftlt kuvvetlendlril'. 

eiltler için yağh ve yajh ciltler için yajmz 
bmıusi tüp ve vazoları vardu. 

Satılık zeytinyağı fabrikası 
Sümer Bank fstanbul Şubesinden: 

Orhan gaı.i kazasının aşağı Sölöz köyünün köprü ve kariye civarı mev

i:ünde ki.in &arkan: Sölöz deres.i garben şöse yolu ıPmalen ;öse yolu cenuben 

Hanüt ze:rtinliği budutlan ile mahdut ve 600 metre murabbaı arsayı havj et

ra.!ı dörl metre yükookliğinde korpiç duvar ile çevrili ve üzeri ki1"'mit ile 
lrttilü ve 200 metre murabbaı bahçeyi havi zeytinyağı fabrikası satıhğa çı

karılmıştır. 

Fabrikanın cümle kapısından girilince bekçi odası ve kamilen beton dö
seruni~ bir zemini vardır. Fabrikanın orta yerinde ve beton zeminde zemi-

... iU 

R~ A ~D Y O . . 
~ .. ·. 

DALGA UZUNLU~U 
TAP. 31.19 m. 9445 K m. :!O Kw 
T.A.Q. 19,47 m. 15195 Km.20 Kw 
1648 m. U8 K m. l!O Kw. 

6 Temmuz C umartesi 
7.30 Program 
7.35 J. S. Bach'daıı eserle-r (pi.) 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek li&tesi 
8.20 Piyano ile caz parçaları pl. 

* 13.30 Program 
13.35 Müzik: muhtelif şarkılar 
J 3.50 Ajans haberleri 
14.05 Muhtelif şarkılar ( pl.J 
14.20 Riyaseticumhur bandoru 
15.- Dans müziği (pi.) 

* 18.- Program 
18.05 Operetterden seçilmiş pg.r-

çalar (pl.) 
J 8.30 Radyo caz orkestr431 
19.15 Türk müziği 
19.45 Ajans habe-rleri 
20.- Türk müziği 
2Q.30 Konuşma (günün ~sele-

leri) 
20 .50 Saz eserleri. 
21.- Türk müziği 
21.15 Seçilmiş dans parçalan 
21.30 Radyo gazetesi 
21 .45 Radyo salon orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.50 Radyo salon orkestrası 
23.10 Cazbant (pi.~ 
23.25 Xannki program 
23.30 Kapam~ 

1 KD & M 

lstanbur Mıntaka Liman Reisliğinden 
6 ·1 - 940 CamartHi "BUGÜN,. günU z~ytin

harna Silah F•brilı•11 ••hilind• Jın i:ıı; iatilıametin • 
•trı tacrıibHİ y aprl•c•f rnJan ha civ.:ırclan 
m•raAıibin mütayııAılu:ır. bulanmaları ilan 

ZAYİ - Nüfus tezkeremle E
ill'let askerlik şubesinden almış 
oldui(um askeri vesikamı kaybet
tim. Yenilerini alacagımdan za
yi]erin hü:kmü yoktur. 

320 doğumlu Ali oğlu 
SAİD ÖZKAN 

Beşiktaş Sulh icra Memurlu
ğııııdan: 

Bir alacağın temin istifa51 i~in 
taht> hacze almıp 'Paraya çevril
mesine karar verilen iki reis 
siyah başlı kırım süt inegıınn 
11/7/94-0 perşembe günü saat 
10 dan 12 ye kadar Be:;iıktaş Diılti
li taş saatçi bayırı 259 No.lı ıman
dırada satılacaktır. Yüzde yetmiş 
bulmadığı takdirde tkinci arttır
ması 13/7 /94-0 cumaı·tesi günü 
ayni yer ve ayni mahalde iha
lesi icra edilecektir. Tellaliye ve 
sair masraflar alıcıya aittir. Ta-

l 
tiplerin mahallinde hazır bu -
lundurulacak memuruna müra
caat eylemeleri iliın olunur. 

!28013) 

.. 5820 ,. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Hakimliğinden. 

Aksaray Laleli caddesinde 30 
No.lt evde oturan İbrahim kızı 
Ayşe Zeynep tarabndan kocası 
ikametgahı meQhul iHalil Hilmi 
aleyıhine açılun boşanma dava -
sının icra kıJınan m·uhakemesi 
sonunda: şi<ldeılı gecımsi;ılik ol
dugu sabit oldu.i(uıı-0.aP oo:;anma 
]arına ve masarifi mü.ııah.euıenin 
müddeialeyhe tahmilıne kabili 
temyiz olmak üzere ittihaz olu-

nan 'hüküm müddeialeyh Halil Hil
minin ikametgahının meçhul bulun 
ması hasebile ilam suretinin :mah
:keme dı vanlıanes.ine taliıkine ve 
keyfiyetin on bes .gün müddetle 
gazete ile ililnı.tıa karar veril
diğinden müddeiale}"h Halil Hil
minin on beş gün zarfında mez
kı'.ır hükmü usulen temyiz etme
diği takdirde kat'iyet kesbetmiş 
savılacaiiı tebliğ yerine geçmek 
üzere ilan olunur. (28012) 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

lstanbul Sıhhi MUesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisvonundan 
Cinsi 

Pırasa 

Lahana 

Taze bakla 

İspanak 

Mu Muvak. 
Azı Çoğu fi. teminat 

3~0000 5) 

21500-30000 6 ) 

8500--12000 8 ) 

30000-38600 8 ) 

Şartname 
bedeli 

Şekli 
Eksiltme tarihi 

ae doğru k.azılrmı be& adet yağlık zeytin koy1IUYa mahsus anbar vardır.B ~;.;ar;.;_b_u..,n;;;v..,a ______ e_a_oo _ _ 1_2_000 ___ 15_..) 

Fabrikanın sağ tara!ında yağ dinlendirmiye mahsus yağ deposu voli Ayşe fasulya 37500-48000 14 ) 
marka 30 beygir kuvvetinde lokomobil (buhar makinesi) tift taşlı zeytin k1-

ran lerübatl hidrolik üç tazyik tulumbası kayı~ ve kasnak tertibatı 140 am-
Çalı fasulya 3300- 5000 13 ) 

perllk dinamo ve 12 adet 50 ı;er mumluk elektrik Jambası ve dinamonun si- _B_a_m_,Y:..• ___ ____ 2700- 4400 ~ 

ıorta volt,.amper kuvvetlerini ıösteren mermer tablo üzerindeki saatler üç Sırık domates 3500- 525-0 9 ) Lira lu. 
adet ezi!mjş Z<!ytinleri sıkmıya mahsus teferruatı ile birlikte yağ baskıları Yer dClJilates 21500--J1500 8 ) 3297,26 220 kurus 
20 metre uzunluğundaki bil' demir boru ittisalindeki dereden su alarak tab- -------- -. -~ - ~ ·--- --
rikanın ~bili su ihti.yacıru temlo eden su tesjsatı ve tulumbası ve fabrika 

bahçesınde 3 metre deriniğinde su kuyuları fabrikanın bahçesinde kaçmı~ yağ -
lar1 toplamıya mahsus 4 gözlü beton havuz ve iki varili vardır. Fabrika deru

nunda 6 adet 800 kiloluk demir ku,?<:ıklı ağaç fıçı 6 adet 180 ner kiloluk demir 

kuşaklı ağaç fıçılar 10 adet demir yağ deposu 5 adet 300 kiloluk Yaril 4 adet 

küp 19 adet eski 200 zer kiloluk ,·ari!l vardır. 
Sa~ peşin para iledir. Taliplerin muhammen kıyn1eti olan 8.000.- li

ranın yüzde 7.50 nisbetinde pey akçesi vereceklerdir. Görmek jstiyenler Gem
lik Sunğipek fabrikası müdüriyetinden <ılar-akları müsaade va:raka~ile fab

rikadaki bekçiye müracaat edeceklerdir. SaLş 30 temmuz 1940 tarihine rnıi

&;j,dif salı günü saat 10 da İstanbuida Galatr.da Sümer Bank l··lZtnbul şube-

Sakız kabağı 

Patlıcan 

Semizotu 
Dolmalil< biber 

Kereviz 

2Q501J.-28000 8 ) 

-05"200---S;ıQQO 1 ö ) 

11700--16000 5 ) 
7800-11500 12 ) 

4400- 6800 6 ) -------------
Havuc 640-0-106(}0 5 ) 

Pancar ~250- 3500 4 ) 
Enginar adet 4000- 7000 _ 8 ) • 

Karnıb_ah_aı·-~d::.e:::t:-_ _ 6500~500 15 ) 

Kapalı 17.7.940 Çarşamba saat 15 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Mustafa Rü~.tü Dağmanın 25195 hesap numarasHe Sandığımızdan aldığı 
(250) lircıya karşı birinci derecede ipotek edip \ 1 '1desjnde borcunu vcrmPdi
ğinden hakkında yapılan takip üzerjne 3202 No.lı kanunun 46 ncı madde· 
sinin m::ıtufu •o ıocı maddesine göre satıJması icabeden Boğaziçinde Ru .. 
n1e1ihisannda Iiacı Kemalettin nlah~llesinin ikraz senedinde meydan tapu 
kaydındo yeni Nafaa baba sokağında eski 6 yeni 6.8 No.lı bahçeJi aıl!j.ao l vi.Q 

tan1a1nı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konunluştur. Satış Uıpv si
cil kaydına göre yapılmaktadır. Arttn"ffiıya girmek istiyen (125) hra pey 
akçesi \'erecektir. M.ıUI Bankalarımızdan birinin tenıinat mektubu da ka· 
bul olunur. Birikm;ş bütün ı·ergi1erle Belediye resiınle1·j l="e vakıf ~.~ 
ve tavi.2. bedeli ve telUlliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma sartnan1e~i lı., ;/ 
040 tarihinden it.ibaren tetkik etmek jstiyen1ere sandık hukuk i~Jeri servisin
de açık bulundw·ulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şart• 

namede ve takjp dosyasında vardır. Artt1rmıya girmiş olanlar, bunları tet
kik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her §eyi öJ;renmjş ad ve 
itibar olunur. Birjncj arttırnıa 27/8/940 tar:ih.ine müsadil sah günü Cağa. 
!oğlunda k5.in Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır, Mu
vakkat ihale yapılabHmesi jçin tekuı edilecek bedelin tercihan alınması lcn
beden gRyrhnenkul müke1lefiytlerile sandık alacağını tamamen geçnı<ş ol
ması şartur. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ~aı-Ule 

11/91940 tarihine müsadif çarşamba günü aynı mahalde ve ayni .saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayriınE:Dkul en tok arttıranın üstiJn .. 
de bırakılacaktır Hakları tapu sicil1eri1e sabit olm:,,rcaı - '\adarlar ve irtifak 
balda sah!plennın bu haklarını ve hususile faiz ve ~rLe dair )ddialaruu 
ilim tarihlnden itibaren yirnti gün içinde evrakı müs~ıcrue beraber daıre
mize bildirıneleri 13.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ları 1Jipu sicillerile sabit olmıyanJar satış bedel.inin J)8J'laşmasından harıç 
kalırlar. Daha fazla n1alümat almak isti.yenlerin 938/1'711 dosya numarasile 
sandığımız hukuk i~leri servisine müracaat etn1eleri lüzumu ilı1n olunur. , 

* ... 
DİKKAT 

Emniyet sandığı, sand>ktan alınan gayrinıenkulü ipotek göstermek jsti .. 
yenlere? muhamminlerjmizin ltoymuı olduğu kıymetin yüzde 4-0 mı tecavü.a 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısuıa kadar borç vennek ruretile kolaylık 
göstermektedfr. (5761) 

Beyoğ l u Vakı flar MUdUrlüQUnden 
Muhammen kıymeti 

LİRA 

1400 Ka~nnp<.ışada Siı-keri Muslihiddin mahallesinin Zincirli kuyu cad
desinde eski 1.22 - 122 yeru 170/11 170/2 No.lı ahşap ikı bap hane 

YtJkarıda yc:ızıll gayrimenkulün mülkiyet.inin peşin para ile satışı on beş 

gün müddetle açık arttı.rmıya çıkarılmıştır. İhalesi 17/7/940 çarşamba gtinil 
saat on beşte yap1lacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk ıı<?Y paralar.ile A-
karat Mahlüliıt kalemine müracaatları. (5597) 

Şirketi Hayriyeden: 
4 Temmuz 194-0 tarihinden itibaren mevkii tatbika knnan yaz ta

rifesinde köprüden 17,20 de hareketle (Sefer numarası 168) Be&lk
ta~, Run1elihi&arı, Enıirgan, İstinye, Yeniköy ve Paşabahçcsine 
uğrıyarak Beykoza giden vapurun köprüden hareket saati cep 
tarifelerinde matbaa hatası olarak (17,30) gösterilmiş olduğundan 
bir ~anlıı;lığa mahal kalmamak üzere keyiiyet tavzih olııınır. 

ııt 
Beyoğlu tahsil Müdürlüğünden 

Hasan Fehm ~nin hazlneye olan borcunun tah;;ilinin temiıı.i için hisse
dar bulunduğu Be:yeı(;lunda Kamerhatun maha11esınin ıirket sokağındd eskı 
9 - Jl yenı l l - 13 kapı sayılı bir tarafı "\Tanyah ?\:koli hanesj, bir 1ar<.ı.!ı 

Konyalı Kiry<lko veledi Yanko ve müsıerek hane ve brıhçesj baz;ın k~ı

Sf p Koı:.;ouun Hacının, hane ve bahçesi ve bir taralı Dlmitri veledi Yanının 

hanesi ve tarafı rabii şirket sokağı ile mahdut d~fterd.ln esbak )a Hasan eıen 
dj '-'akfıncıan 251 zir~ n1iktannda ilci bap hanenin L 3 hissesi tahsili em\ al 
kHnunu hiıkünllerine göre satı1acaktır. Talip olanların ilıaJci kat'iye~ı lCr~ 

edilrcek olan 12/7 /940 tarihine rastlıyan cun1a günü saat 14 den sonra Be
yoglu k:::.za~ı kayn1akan1lığlnda müteşekkil idare bey'etine müracaa1lan. (6758) oınde yapılacaktır. Ancak \erilecek son b•del~e ihalenin yaµılabilınesi Sü- ::L:,:im::.:,::o::;n:..,:a:;:d.:;:e;,t ____ .:53:.;;.:000.:..:._;7..:2.:00.:.0;;__..;3~)-----·----------------------

mer Bank umumi müdürlüğünün tas\ibine bağlı olacaktır. Bu suretle ta!Jp- Veı.·e_ta~n_yag:.ı ___ _ oooO- oooo ___ 80 __ .;)_4_80 ___ ______ K_ıı:_,p~a_lı _ _ l_7_.7_.940 Çarşamb~.:1.!.5,30 llm•mı•••••••••,.•••••••••lll~••••ııjll 
lerjn yukarıda y&zılı gün ve saatte SWmer Bank İstanbul şube~ine n-ıüra- - - -- -- ı s TA N Bu L BE LE O 1 y ES 1 N O EN ••at etmeleri ilan olunur. (5777) İyi su (damacana) 3000- 3500 65 ) 17,63 Açık 17.7.94-0 Çarşamba saat 16 

Kırıple k-Omürü (ton) 1590- 2175 1600) 2610 174 kuruş Kapalı 19.7.94() Cuma saat 15 

.__ın_h_is_a_rı_ar_u_m_u_m_M_u_du_·r_ıu_au_n_d_an_-=I ~::::~~şd~ ~çeki) 1~ ~ ~~ ~ 802,50 

Cin~i 

.5ıklop çcır.bcri 

Rakı mantaıı 

&luhammen B. 
Miktarı Lb'a Kr. 

EO ton miiteahhfdi 
namına 

3 :86.000 adet > 

5C 7 ,5 teminatı 
Lira Kuruş 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

14 

• 15 
1 - Şartııamc \·e nümuneieri mucibin~ yukarıda cins ve miktarı yazılı 

(2) k&lem rrı&lı.cme müteahhitleri nam ve hesabına pazarlıkla satın alına

cak"bs. 

il - Pazrırhk 12/\J:I, 940 c1:ma gunü h;zalannda yazılı saatlerde Kaba
taşta Levaz.ım ve Mtibfı.yeat şı;.~slndeki alım komisyonwıda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler sozu geı;en ilbeden p~ra:-ız alınabileceğı gibi nümu-
nelrr de gort.ılebi1ir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için t~y:n clunan gün ve saatte teklit edecck-
1c-ı1 f:at üzerinden yüzde 1,5 gC.\'enr.~e para;arile birlikte mezkür koınisyona 
rrıuracaatları. (5204) 

ı• BOYOK TARiHİ ROMAN~ 5~ ~ 

SEKER »Aftf, ':SULTAN 
. 

. 
Yezan : M. SA.MI IUR AYEL 

f Musa Para. C:ekerpare ile mü
nas,,.batını ~rttmnıştı. Sultan 
tbrahim, l(ev .. emi•ti. Şişman ka
inna sıi!maz o.an ermeni kızı du
ramıyordu Nc!sıni tatmin i-;in 
adam arıvordu. Nihayet iri ya
rı Musa paşayı bulmuştu. Mü
nasebat ~k gizli oluyordu 

Sckerpare, Musa paşavı < '\'(
la tersane e.rnini, sonra da \ enı 
~eri a!(ası ·apt. · ~ı ' İri ve de\ 
cüsseli olan ~\1 -ıa p" ,;a1 Şeker: 
~arenin ~k ho~u a ı:i<tyordu. 

Sultan İbrahin. ,.,, a'. YaV;" 
Qt>kerpareden uzakla t Tdli H~
eek.iye düşır,üştü. 

Varsa. vokıia Telli 1'. .·i. id:. 

Bu sebeple boş zaman bulan :;e
kE:roare 1-!usa po··a ile \·akit _ge.. 
çire-biliyordu. 

O vakitler caraYı hümayun de
nilen yer. binlere<· kadın melcei 
idi. Saraya giren ve çıkanların 
hesabı yoktu. 

C:ekerpare MLIBa pasayı ba.<; 
':etterdarlıjia kadar y lıkseltti. Ar
t ' dev le tin hazinesini ellerine 
ceçir;nişlerdi. 

Şekerpare, Sultan İ-brahiımi kan 
dırmakta roahirdi. Gürcü paşa
nın sarayını elinden aldı. Musa 
'Paşaya yerdircli. . 

Fakat, gün geçtikçe Sultan Ib
rahün.ııözdelerini tazeleıniy~· ve 

Kapalı 19. 7.940 Cwna saat 15,30 

M_a_n:::.ga_l_k_0ın_· _u_ .. r_ü ___ 43_~ooo,.:__...;4':..50....:>:._ _ ___ _ ____________ ~·---~-
Arpa 2450~3000 7 ) 
_;__~-~~-- -~--~ 

Saman 8000-10600 4 ) 247,88 19.7.940 Cuma saat 16 da. 

--------~ Kepek 8000-11500 6 ) 

Sıhhi :müesselerin 1940 malt yılının bir kısım ihtiyaçları şartnameleri ve<;hile eksiltmeye konul
muştur. 

1 _ Eksiltmeler Cağaloğlunda Sıhhat ve İ<;timai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon. 
da yapılacaktır. 

2 - Eksiltmelerin şekli gün te saatleri; muhammen fiatları; muvakkat teminat miktarları kar
şılarında ~sterilmiştir. 

3 _ Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istııJdilerin teklifi havi 
ve ağzı mühürlü zarflarınL makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazımdır. Mektu'Plarda teklif 
olunan fiatların hem yazı hem de rakamla yazılması kanuni mecburiyettir. 

4 - İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat 
ı<aranti makbuz veya banka mektuplarını kapalı zarfların içerisine kovmaları lıl.zınıdır. (Ş299) 

eskilerini birer, birer kocaya ver· 
mivle başladı. 

Şekerpareyi de Musa paşaya 
nikahladı. Fakat, Şekerpare gene 
padişahın vanında idi. 

Musa paşa, sureta koca bir ko
ca artık, Şelterpare kocasile 
lberıtber bir hırsız çetesi Jruımuş
lardJ . 

Sultan İbrahim, erkeklikten 
düştük,çe ı:ıözdelerini, Hasekileri
ni. müsahiplerini birer birer 
vezirlerine nikahlıyordu. 

Fakat, !bütün bu hasekiler ve 
eözdderi sarayı hümaiunda 
vaşıyorlar nüfuz sürüyorlardı. 
Sarayı htimayunun ebeler 

çrımaşırcıları, süt nineleri bile 
para ve mal cem'inde yarışa çı.k
mışlardı. ·boyuna soyuyorlardı. 

Sultan tbrahirnin ebesi. dama
dı İbrahim efondiyi Edirne def
te!'darı yaptırmıştı. 

Sultan tbcahinıin dadısı. koca
sına Mısır vilayetini aldııımıştı. 

PtJ<lışahın gözdelerinden· \'€ 

k.oca,·a verılenlerdeı:ı Hatice ha
tı.ın ze\'cini kapıcı başı ta)'in et-

' t~Jşti. . 
Sarayın camasırcısı. kocl)Sını 

Bursa karl1sı ya'Ptırrnıştı. Şim
di Sultan İıbrahi.min .ııözdcleri 
kocalarını ve yakınlarını birer, 
birer devletin başına getiriyor
lardı. 

Suitan İ'.:ırahim, heırnen her 
,ıı.ün bir fermanı hümayun ne~
~ederek bir isini bir yere tayin 
ediyordu. Bir vere tayin için 
sarayı hümayuna ricadan 'bM· 
ka çare kalmadı. 

Turhan Sultanın kardeşi ma
na\' Yusuf ağa sarayın en mü
hım ricali sırasına geçti. Uh -
desine arpalıklar tevcih olundu. 

:Nihayet, bütün düpjünlerden 
sonra. sıra Hubyar kadına gel
di. O da sadrazamın kardeşi 
ve kethüdası sarhoş lbrahian ağa 
va nikahlandı. 

Hubyar kadın da, ş .. kerpare 
ka<lar nilfuzlu idi. Hubyar ka
dının evi kadırıra civarında idi. 

Hubyar kadın yeni kocasile 
nu\teYali bir ı.,«ÜnÜŞ alemi Jıeçi
r>,·ordu. Bir gece o kadar sar
hOli oidu ki, mutbahın tutuştu
'iiunıın bile farkına ,·armadı. 

Bır gece Sultan İbrahim, göz
desini hatırladı. Bu cözde Hub-

C')·ar idi. Del'hal çavu.ş başıya 
emri verdi: 

- Git Hulıyarı al gel!.. 
Padişah, aklına estikçe lrocaya 

verdiği gözdelerini evlerinden 
ve kocalarının yatağından aldı
rır günler~ sarayda yanında 
tutardı. 

Hubyar ikadının kocas1 libra
him ai!'a, sarhoş ve zorbaz l:ıir 
adamdı. 
Çavuş başı, padişahtan emri 

almca, hemen kadırganm yo
lunu tuttu. Ka'Pıyı çaldı. İçeri 
tıaber .,..olladı. Vakit gece ya
rısı idi. Lakin, İbrahim ağa 
ile Hubyar cünbüs eyliyorlardı. 

Cavus başı, :tbrah.iıın akanın 
yanına ~elere.k ıp~ iradesi
ni şu yolda tebliii eyledi: 

- A~a... Efendimiz Huıbyar 
kadını ister !er ... 
İbrahim aj(anm ke:Ytf:i kaçmış

tı. Tam, ~iliJ Aleminin lw
aın bir sırasında karısını· alıp 
gitmek olur rn.uytlu?. 

Hulıyar, nac ~e w.ellerden 
!biri idi. Çapi ıri i.s'.·ebaz bir. ka
d'ıruiı. ilbrahı.m a'Eta, ona düş-
kündü. ( .4rkası vat\) 

İlk 
~elik temlna1.ı 

::.cleU ı _ 3 sene 

400,00 30,00 Mahınutpatada Dayehatun Mab. Hamam So. da Mabmu!
ıı...a Hamamı (1 ili 3 sene müddetle) 

125,00 9.38 Karaağaç müesse::atı pay mahalli dahilinde 6 numarfih ot 
deposu 

SEı:nelik kira muhamminleri ile ilk te.mlııat miktarlar1 y..ıkarıda yaz1Jı 2 
parça gayrimenkul hizalarında göster-ilen müddetler için kiraya verilmek ü
zere te1ndiden açık arttırmıya konulmuı;itur. Şartnameler Zabıt ve muame ... 

!At müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 16/71940 salı günü saat 14 de 
Daimi Encumende yapılacaktır. Taliplerin, ilk teminat makb;_ız veya n)<>k
tuplarile jbale günü muayyen saatte D.aim1 Encümende bulunnıfi'<·-· 

lstanbuı Asliye Mahkemesi 9 
uncu Hukuk Hakimliğinden: 

Rauf Hassa - ağası tarafından 
KuZ'J(uncuk Sait paşa köşkünde 
oturan karısı İvon Pavloff aleyhi
ne mahkemenin 940/899 No.sı 
ile aQll'YUi oldui(u boşanma dava
sının yapılan tahlökatında mu
mailey"1in ı:(Österilen adresten 
sekiz sene evvel çıkarak Bulgar
yaya gittiği ve hali hazır ika
ıınetgaıtu meçhul bulunduJı;u teb
li~ ilmühaberine verilen meşru
battan anlaşılıruş olduğundan i
lAnen tebligat yapılmasına ve 
esas davaya karşı yirmi gün zar
fında cevap vermesine ve taraf
ların 11/9/940 saat 10 da mah
kemeye davet edilmelerine ve 
Wida sureti ile davetiyenin mah
keme divanhanesine talik ve gaze
tejerle de ilanat icrasına kii-rar 
verilmiş olduirundan ol baptaki 
rureti tebliğ makamına kaim ol
ımak üzere ilin olunur. (28031) 

ZAYİ - 936 • 937 Çatalcanın 
Nakaş ıkö:vıü. mektebinden aldığım 
phadetmıanemi zayi ettim. Ye
nısını alacai!ımdan eskisinin 
b\>lurı" yoktur. 

~•· M c Jı.met oğlu Cemil Ba Ilı 

(5812) 

ZAYİ-Tatbik mührümü k., ·
bettnn. Mezıkür mülıurie kımoe
ye borç senedhn yoktur. Yeni 
mühür kazdıracagımdan ~a"i 
ımührün hükmü kalmamıştır. . · 

Il'uriye X cmli 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PŞJÜN BERABER 

C Tem muz rumar~"i eli.nü ak em1 
~ellerbf'yi İskıı:"le tiyatrosu 

BAHÇESUmE 
•SAÇLARINDAN UTAN• 

\-ODVİL t PERDE 

Heyet her cumartesi .ıkşamı 
Beylerbeyi İskele tiyatrosu 

bahçesındedir 

ZA Yi - 1325 senesinde Kadı· 
köyünde Kenz(;l Maarif mekte
binden aldığım şahadetn~merni 

!kaybettim. Hüküm.süzlüf!:Wıü bil
diririm. 

M. Asaf Öce 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
~e Te .eı.r..,ı,.. mil~•.._...., 

· Ad,co: Bnbr!ll C•hlollu 
!'o\n:!JU !tô;P!lt11de --:o. 4~ Tt>J. !3 


