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Macaristan hududdaki kıtaatını 

takviye ettiğini resmen bildiriyor 
Macar ve Bu gar gazeteleri " Artık Amerika '!'atbuatı 

• "Rusya ltalyayı 
Romanyanm mülkl tamamiyeti hiçe saydı,, diyor 

me ZU bah d İ dlr di Or r yo~:n;;;~s ;::,:/ B~~:~: 
f 1 yanın t tah ıjı b 

----------- makalede diyor ki: 
Macar ve Bulgar zimamdarlarının Almanya v İtalya «Sovyetler bu harch 

l ·ı · ·ı ··t"katl d d• M • t yayı hacaletarıer bir vasiy tte 

İdare işleri telefonu : Z0203 Fiatı S Kuru.ş 

re r] 

B saraby y 
S vyet i al or s 
h&d·ses· ilerryo 

Kral Karo/ Hitlere müracaat ederek 
Sovgetl•rin taleblerinde daha ileri 
gitmemeleri için tavassutunu ist miş 
işgal mıntakası ile muhabere munkati, Romanyada 

bütün eğlence yerleri kapah, tedlyat tatil edildi 

e çı erı ı e mu a an evam ıyor, acans an bırakmıflardır. lıalya, ~ovyetlo-
Almanyadan cevab b kliyormuş rin Balkanlara inmcğc teıcbbü Bukoviruıdan bir gtiriinüf 

etmeleri halinde buna ilahla Bülmıı 2 (A.A.) - Nanrlnr h.yeti. bu- Bukovinayi Sovy tlar Btf'. ···ne terki kabul 
Londrn 26 (Hususi) - Bükte~ radyo-ı diUk paıdf bir vaziyet almıt olmalclo b r - , muhabelcde bulanacağını müte- glin BiJadc~ın sonra toplanmıotır. ettl§ini mtllcte blldirmoktodir. Tcblii. nynJ 

su bu gooe saat 10.1 S de, bUtUn Roman • b r, Rum1911 petrolleff mevzuub he olduöu addfd defalar ilı.aa &le ilan etmif- Bu toplantı cıonundo nctrodilon resmi z mand , ÇetnoWç, Ki$hıev ve Alckennan 
yadn umumt aefoıbcrlik tUln edildiAini bil- takdirde l kaydlılnl muho.lua odcrnlyc - ti.» tebli~. hllkfunetfn Bcsarnby Y1 ve olınıJi (Devamı '7 ~I yt > 

dirmi,tir. celcth. Ih b d . t f d 
Bu tedbir, Beaarabya ile Bukovinarun Bura mnhfcllerinc 1ıöre Almanları~. dn- Sovyetler Sn mna e esı e ra ın a 

Sovyetler tarafından logallle alAkadar ol- ha tfmdlden Macıırlan harekete letıvık cıt• . 

mayıp. Bulgııri.tım ve Ma~o.ristan tarafın - tilcleri ıınfaşahn::.:= .kar MI PeAteden de 
ter?n~0~~~:0~•rm:tı~~;:e1ı·~:~,~f:.kzi ~aı:~- ~":;r~n~·j·de:t~?7~rnirn•mesl. T Almanlarla Fransızlar 

Her ihti~ntt1 ekl:Szön
1
ünde tut~~ue~ı:n·, .. t; bu geeo y n•ndan itibaren mer"t olmak ta,leblerde mi 

h rb konee,,.,.n n uru maıını •• " • ' d b'" U k d 1 b ı d ı ? d 
K.onscyc, bizzat kendisi riyaset etmekte - ~~:::· k~::::k":ni: u:u:ıt 8:~ferl:'ı~~v~ u un u ar arasın a mnnakaşa 
dır0... t fta kabinede de, bozı dcAf - fllın 7lemektodir. Bu ~birin sebebi hok - Londrıı 28 (Reut.er) - Rumen gnzotclerl . ' 
• . ıgcr akıı b ~ ttur kında hi.ç bir Tesml izahat veriJmemektcclir. bugün ncşretıtkleri ikinci tabılarla Bovyet 
klıklcr k u fstlhl f c.dcn nazi temayüllil M amafih. öfrenildiğine ;8r'iı bu, Sovyet Rusyanın Macaristandan da arazi tnloblnd.e F _J ' M bah } ... 
~~fen oyu Clgurtu çckıtmi• ve yerine meıelt:Şine kar11 deiiil. faltat Romanya hu- bulundu~unu blldinn~ercllr. Gazetelere gö.. ran tzıar t ' uu o an umumı Avrupa mese-

honcıye ~~~tianu getirilmi§tir. dudlarındn vuku~ ~elc:.~c k ~er ih~l&!- ı-e SOvyetler KarpaUarda Ukrenlerle moa - lesidir diyor Almanları " Demokrat markalı bir 
yandan \r il de hüküm sUrcn ke - 1 rl alAltador butün ıhtimallere karvı ıhb- kftn yerlerin lndc.ııinl taleb otm ktccllrler. ~I !'ı-l k ' 

Siyasi ma
8 

\er hükumeti. Romanyad yati bir acılcrbcrliktir. Macar remnl ajansı bu haberin tat/iyen beynaml iDi OD rans, hayaldir,, cevabını veriyorlar 
nantc g6reb cdr ~~. iklikler karşısında fim· (Devamı '7 ucl sayfada) asJ.Lcıız olduğunu bildirmiştir. 1 
vuku bulan u q;IŞ c = 

aı::::c Amerika, lngitterenin vaziyeti ile . -. 
gittikçe daha fazla alakadar oluyor ~ 

n · ReisicOmbur namzedi de 
i g ı reye ya m taraf tarı ! 1 

: . 
tı.hsll•'-...,~t9"" 

• f pgiltcre kralı aon Amerika ~~)' hurİY et 
V !Iİngton 28 (1 luausi) - Cı•ll'.,pılıı • 

p rti i önilmüzdcki T~rinfcvvel?e ~ııundıı 
cak olan eümhurreiali~ intıhn 

isi RUneltle birUkte 

nnmzed göstermeğe kanır ver -

(Devamı 1 üncü sayfada) 

Irak Nazırlarının 
An karadaki· temasları 
Ziyaret münasebetile dün 

bir tebliğ neşredildi 
Ankara 28 <A.A) - Irak Hariciye ve 

Adliye Vezirlerinin Anknrayı zlyaretlert 
ünasebetlle a.şa~ıdakt Lobi l~ edll. 

mlftil': 
Oümhurlyet httkfimetinl zlytu t otınek 

üzere Ankarayn gelmiş olan lnık Hnrl. 
cJye Vel!lri Nurıl 8aid. retakattııde Adliye 
Veziri Nno1 Şevket oldulu halde Reisi -
cü.mhur tan.et İnönü tart\fındnn kabul 
buyuruhnu§lardır. 

Nuri Said ve Naci Şevket ~vekll Dr. 
RetJk Saydam ve Hariciye VekUI Şükrü 
Saracoğlu Ue müteaddld görüşmeler yap. 
mı.ş ve bu görüşmeler esnasında umumi 
vnzlyetı blrlikte mntaıen eden Türkiye 

ve Irak devlet adamları iki koDUju mem. 
lckl'L ıırnsındaki sıkı dostluk ve men!a. 
at rtıbıtalıınnı bir kere daha memnu_ 
niyetle mil.,nhade ve tmbıt et.rnlşlcırdlr. 
Aradilkl münasebetlerin bu hayırlı scy. 
rinde mca'ud 1nkl,,anar hnsıı olaca~ını 

göst.cren tam mutn.bakaLı cfkiı.r Irak Vo. 
zirlerlnln Ankara seyahatini lki komşu 
ve dost memleket için çok faydalı kıl • 
m~tır, 

<Devamı ? ııci ayfada) 

J>arise giren Alman a&kcrl rı Etu,•al meydanında meçlıul k ~ b•d • 
····d ascraıeıı onun en seçerlerken 

Bordo 28 (A.A.) - Havn bildariyor: 1 ==~·---------
Oıplomatik mnhfcller, hus:unku ,·az.iye- r·······--···············································, 

ti, 1815 deki \'aZİyete benz.ctmf'ktedir. H 1 A ı:, 
~c.vzuubnh~ olan, umumi .\vnıpa mesel • 'a ıra ar ras nda i 
ıdır. A kerı bakmıdan çok zayıflnını .:>lan : 

Fran n, kıt'ada mühim bir rol oynıyncak - ··- = 
d Üstad Halid z· u vnziyetten ü mcnıişı.u ve Fransız meac - .. .. . l.} n l)aklıgilin hl\d~,at 

leleri, Avrupa mc~clelcrı çerçcvcsı içjnde ~uzunden hır müddet inkıtnn ui;nyan 
gözönündc bulundurulmalıdır. nlnalann!n ne~rine b41Jünden itibnrcn 

Fransız hükumeti, sulh munlıcdeııinin na- ; ~~~nb"? edı~~ruz Ü!!t~dtn yazıları c:ıki.ai 
sıl olnceğı hakkındu hiç bir mnllıınat sa _ ! g ıre~ ~u~ fasıla ılc çık caktn. Bu 

(Devıımı 7 ııcl aylada) l yazıları akıncı sayfıımızdn bul caksınıı. 
~-...................................... .) ................. 
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Hergün ~I Resimli wrak ___ a_ı_e_=----~--~ ~~-· -B-ük_u_··ı_m_iy_e ... cek kol yoktur 

Şimali ve cenubi Fransa 
MuWttln Birgen ..J ~--Yazan: 

D un eııuıtelerl gozden geç.ırirken, Bor_ 
deaux'da yapı.lan blr matem merasi

m ne aid haberler gözüme iliş~i. Okudum. 
Mağliiblyetln acı duygularile sızlıyan F.ran 
tız yürekleri, .ısakln ve vakur bir ıztırabm 
herkesi blrblrlne bağlıyan ruhani tcsellısi t 
c;lnde bırle.,ınl.şler ve müşterek bir duyguyu 
milşte.rek bir tezahUrle ifade etmişler. Bor -
deaux _ Bordo _ nun buyük katolik kıltsesı 

k pılıırını blltiln Fransızlara açmış, dın hak_ 
ıo daltl tlklrlerl rah blerin söylediklerine uy_ 
m n Fr nsızlar lb le bu kapıluın dışında 

almam lıırdır. Katolıklik, ruhlara mı. tik 
t nını C'n kuvvetlf.s nJ erebllen bir te kl
lA t r I ır b günlerinde. her katolik. kili -

e kend tçin bir te el ha >as1 bulablllr 
B nun 1 n teın.c; 1 et kleri felsefi akideler 
tlbar le k~tollkllkten uzaklaşmış veyahud 

da ona rşt Fra sa.da sen('lerce mücadele 
etmtş ıru nlıır bıle bu milli matem günunde 
k ı e e htnlc;te kalmamışlar. Meseltt, ~ lL 
se.dekl ylnde hn:.r.ır bulunanlar ara~mda 
Herlot lb!, Ohnutemp.s - Şotan • gibi radi
k l sosy llstlerln is ınlerl görüHlyor. 

.Bukemedıgın eli öp, derler. Bu, acizın acize verdı~ı n~
hattir. 

Bılgi, azim ve sebat ileJbükülmeyecek kol mevcud olma· 
<lığını unutmmıwık lazımdır. 

Bunlnnn o l\ylne i Urnk etmiş 'bulunmaJa_ 
rı. Fraru adakf büvuk ıztırnbm Fr:ıns11Jan 
na.m ruh n, blr anla.şma ~inde birleştirmiş 
old ğıınu gösterir Cemiyetler böyledirler: 
Felı'l.keL ve ıztırab gunlerinde ruhlar, ml .. tlk 
bir deryanın temiz .suları içtnde hep b rden 
y:ıkanmayn kt>şarlar Bu matem merasimi, 
bu nıh temtzllğlnln bir misalidir. 

* Bordenux:'yu bir defa. gördüm ve or;ıda fiç 
gün geçirdim Framanm en ve~ıı ve en mu
tedll sahasının mer.kezl ve iskelesi olan Bor -
deaux, Fransız kilylfiliiğüniln en koyu ve en 
cFran.ııtt,, va.•nflarını ~ıyan bir mıntakanın 
merkezidir. Zaten Fran.cıızlıltın en kovu ve 
en hııllo; va.c;ırtarını ta.,ıyan saha. heniiz Al_ 
man işgaline uğramamış olan Fransa kls -
mıdır. MuhafaznkAr köy, ber yerde, her 
memlekette. mmt duygunun ve milli an'ane_ 
lerln bekçisi rolünü oynar. 

İmparatoriçe Öjeni ikinci defa istanbnlda 

Millt ruhun bekc;:lll~lni vnpan bu muhafa_ 
zakl\r köy hAldmlyetlnl, Bordeaux ile ruıva
llslnde, bundan sck'z sene evvel, çok canlı 
bir surette görmüştüm. İncir ve üzüm sat_ 
malc Içln yaptığım tema.slar esna.."!lnda. b:ıy
retle flk defa olarnk unu görmliştüm kı, 
BQrdeaux'da bu lşlerin tava.c;sutunu yt\pe.n 
unsur, Ynhudlden çok fazla Fransızdı. Av -
nıpanın ve Amt-.rllrnnın hemen her tarafın
da olduğu gibi, biltlin şimalt Fransada, b\lrt_ 
kts. tnvrı..smıt işine en 7..lynde Yahudi hnklm 
olduğu halde. oradn köy Fransa, henüz ken. 
dt varlııtını bn 1ıahadıı muhafaza edlvnrdn. 
C nubt Fran.'lt\, İspnnyn hududuna vakın o
fa.n mıntaka, bllha~a Bordo ve benim gör
dO~Om Lolr boyu. bütün kövlülı>r gibi, ec -
nebıve knrŞl kapalı durma13 ihtimam eden, 
modem ahlAk ve ıcadla.r k~ı mazinin 
kuvvetli an'anelerln1 mOdııfnaya calı.şan blr 
!Uemdtr Fr m;ayı Pnrıst. su Şehirleri ile ta.. 
nuna.va al şan biz Türkler cenubi Fransanm 
bu koyu ve an'anecl ruhunu pek .az tan1nz. 
Halbuki malt Fransa ve bilhassa Paris l e 
bu aşağı Fransa nrnsında o kadar bfiyük 
farklar -vardır kt Parlsten gece hareket eden 
blr tren ft'lnde, ı;abahleyln Loir ıtıovundn u_ 
yanmış olan vnbanı-ı lı:endisinl Frnnsadan 
çıkmış, b{i..o;t>OUln başka blr memlekete glr -
mtıı zıı nnecleblllr r 

Bu köyltiler muhitinde, kızlar .c:aclarını 

kesmemi lcr, eteklC'rini ı;ok kısaltmamı~ıo:r, 

dudaklarını boyamamı!ilaroır. ~·unlarında 

birer haç sona.nır ve erkekle konusurken kı. 
zarırlnr Annelerinin dizlerinin dibinden av
nlmıyan bu kızların Fransız kı7.1 olduğunu 

6ğrenen ecnPbtnln hnvretle gözlerini dart 
açmamıı.sı kabil deltlldlr 1 

* 

B üyük Napoleon"un yeğeni, çocuk - :............... YAZAN ............... ? 
luk ve gençlik yıllarını dol- : c 

duran çeşid çeıid maceralardan at- g: ua ıı·d z,·y a e: 
lıyarak nihayet üçuncu Napoleon fl j 
namile ve imparatorlukla Fransa - C u i: 
nın başına geçince 1870 senesi Prusya E: şak/ıgi[ : 
muharebesinde Sedan hezimetine ka<laT 
memleketlni, uzun yıJJar esnasında hnşmct d;~··b·~··~Üİ;;ı:~;·· .. ;:·~~;;~d~··~··d~.h~;~;da 
ve ıcvketin, debdebe ve darahn son rner- bulundu. 
tebeııine kadar çıkannışh. Bugün o zamn- Mülakat pek samimi olöıı. imparatoriçe 
na aid tarih sayfa1annı göz kamaştırmadan çodtkluldarını tanıdığı bu iki zatı kırk se -
okumak mümkün değildir. Fransanın kuv- ne sonra görünce ne düşündü, ne duydu, 
vet ve kudreti bütün dünyada. taninenclaz bu safayın merdivenlerini, divanhanele _ 
olan bir mehabet sayhası kabilindendi: bu. rini geçerken kalbini neler burktu, bunu 
hiç beklenmiyen bir hensı:amda ve Eelcilde k f k • eş etme mümkün değildir, fakat avdet 
müthiş bir esaretle bir ihtizaT nefsine mün- ederken, rıhtımda sandalına binerken da-
kalib oluncaya kadar... }ı a ziyade yaşlanmış, daha fazla çökmiiş 

imparatorun o tantıınai saltanatı yıİla - gıbiydi. Bu manzaradao bende de yadigô.r 
nnda güzelliğinin, gençliğinin şa'şaaıile olarak elim bir his kaldı. 
kendisine refakat eden imparatoriçe Eu - B 1 p· L ' 
gcnie de letafetinin, zarafetinin şöhretilc oya 1 ıerre otı 
bütün cihanın matmahı nazarı idi. Is - Gene bu sene İçinde Tiirklıiğiin pek ve· 
panyol güzelliğinin en mümtaz bir nümu - fak1\r dostu olan Pierre Lotı de saraya gel
nesini t~kil eden bu kadın hakkında tnrih di ve huzura kabul olunarak l.ıir çok ilti -
g\ına-gun tafsilat ile doludur. Kocasının ve fatlnrla tatbib edileli. Ben ona yalnız Türk
fntmdan sonra o uzun yıllara aid mennkibi lüğe dost sıfatile değil Fransız edebiyatı -
şöhretini etrafında gittikçe sislenen bir hii- nın en biıyük mefahirinden biri olmak iti • 
le şeklinde sürükliyerek dünyanın dört kö- bnrile meftun idim. Bütün yazılarını Ö} le 
şcsinde dola~an ve mazinin acı, tatlı hntı - bir meczubiyetle okumuş, tatmış idim ki 
rnlnnnı ynşlılığının hali harabisi içinde mcz- bugün, her şeye kar1ı meclub olabilme kis
cederek insanlığa mukadder olan ömrü tidadı ~önmüş olmakla heraber, hain eser
sen merhalesine kadar hicran ve hüsran )erinden bende kalan intiba'lar ruhumdfl 
duygularile geçiren bu bedbaht kadın, bir ihtizaz etmektedir. O güne kadar bu ada -
gün hiç beklenmiyen bir zamanda, işitildi mı ne uzaktan. ne yaku~dan göm1emi<1tİm. 
ki hususi yarhti ile lstanbula gelmiştir: ve hakkında bana kadaY gelen tenkid mı -
1 91 1 de... rıltılarının mü' eyyidesmi bulmak korkusile, 

Bu güzel imparatoriç~ Sedan hezime - ona temas etmekten de çekinmi~tim. 
tinden ancak bir sene kada: evvel Fran - O giin onu sarayda görünce bu korku 
sanın kudr~t ve meknetile beraber ken - tahakkuk etti. Onu boyunun kısalıihnı sak
disinin hüsn-ü anı en hüxük tantana ile lamak için yüksek ökçelerle, benzinin u -
şa· şepaş olan bir tarihte Islan bula kadar çukluğunu örtmek. için bir kadın gibi bo ~ 
gelmiş ve Abdülazizin misafjri olmu tu. yalarla görünce bu gaıib ve giilünç kıyafet 
Ben o tarihte vukuatı aleme henüz vukuf bende eserlerinden alın.·uı meftunanc ha:r. -
gözleri açılmnğa yak.it bulamamı bir ya~ zın üz.erine bir sis petdesi çekmiş olmasın 
ta idim, fakat yaşta ilerledikçe bu mi!IR • diye hemen kaçhm. 

rcrctc wd nvayatı 'ıep dinleye dinley~ ~de- Yüzünü göstermiyen melike 
ta o zamanın vak'alan arasında bulunmu• Gene şayanı kayıd ziyaretlerden biri 

İşte. Fransanın 940 senesi Haziranınt\ ka- şa dönmüştüm. O rivayetler yalnız bana -lindistanda nisbeten küçük bir kıt'anın 
dar devam eden blr tnr1hli1J Bordeaux:'nun kndar değil, bütün memlekete yayılmıştı. elikesi olan Bijiya Bikilın-un lstanbula 
bilyilk, eski ve gUzel katedral! içinde ba~lı_ Abdülaziz bu giizel impıuatoriçeye flihane m 
yan blr matem Ayini ne ve göz ya.şln.n nra - ziyafetler, şenlikler, donanmalar yaptırmı~ vürudü oldu. 

kil·, ve onun gu'"zellı.gı"'"ne, hu~sı"Ie p;ıyeı' n"f- Behobal hakimesi olan bu kadın kala -sında kapanan bUyük cemaat bu muhitin .,... ._ 
cemaatidir. Bundan d-Olayıdır k1 Heriot glb1, ati ca:ribesine kat kat ilaveler yapan füsu
Chautemps gibi $lmalan da bunların araı;ın_ nuna kendisi de o derece kapılmı:ı, denilir 
da görüyoruz. di ki, sarayını dolduran bütün peribeyker 

TAKVMI 
HAZtRAN 

balık bir maiyetile ve Hamidullah, lJbey -
dullah isimlerindeki oğullarile beraber Pe
rapıı.lase~a nazil olmuş ve orada büyük bir 
daire İşgal eylemişti. Müslüman olan ve 
islanuyetin en §ecÜd kaidelerine müfrit bir 
mutabakatle merbut kalan bu kadın hak -
kında hükumetçe ve ısarayca icab eden ik
ram ve izaz asan gösterilmekte tekasül o
lunması. Hatta bu meyand.ı kendisine -İn 
gilizceden başk, bir garb lisanı bilmcdi$P 
İçin- mihman<:lar olara!,; baRkatibin henüz 
pek genç olan kıZJ Blhin tayin edildi. Ben 
melikeyi yakından görmedim. Onun yüzü 
daima en mütecessis ~özler~ karşı kalın bir 
perde geren peçesile kapalı imiş. Bu peçe
yi hiinkann yanında kaldırmı7 olduğunu İ· 
ş.ittim. fakat hünkara karşı istisnai bir hn
reket olan yiizünü gösterme;. lüfundun o 
sırada kendisine refakat ech·n lııgiliz sefiıı 
de iııtifacle etmiş oluyordu. Huzur da oğul· 
hırı da bulundu. 

Melikenin hususi J,,ayatın.ı <lnir ufak te 
fek malumatı mihmandarmda.ı almıştım: 
Maiyetinde hususi aicısını beraber getir " 
mişti. O Hind usulünde pi~irdiği §ey -
lcrden başka bir şeye P-1 sürmezmiş ve bu 
yemekler türlü baharat ile o kadar ağır 
şeylermiş ki mihmandar, kendisine ikram 
edilen bir yemekten büyük bir mıde san -
cısile çıkmış. Bütün hizmetçiler yalınnyak 
gezerlermiş. Uzakşark memleketlerinde 
bunun, hilafına hareket edilemiyen bir u -
sul olduğuna vakıfuk, fakat bir Avrupa se
}' ahatinde ayni usulün tatbikindtı ısrar olu
nuşu na bir geri kalmak fikrine innd ile ya
pışık olmaktan başka mana verilemezdi. 

Melikenin mih01andarn hediyeleri oldu: 
Sert kokulu karanfillerle örülmüş, kumızı 
ipek ve klııptanla kanştırılmı~ bir örgü ... 
Bu ne mi o1acak, baş;ı mı geçir;lecek, bu -
nun istınıalini anlamak mümkün olmadı. 
Sekiz on aded, pek iptidai bir san'atla iş -
lenmiş, gene ipek ve kılaptanla karışık 
pnrçıılar ... BunlaT da belki bir siirahi, bir 
bardak, bir çiçeklik altına konabilir diye 
düşiinüldü. ve hiç biT zaman bu auıetle 
istimaline teşebbüs edilmedi. 

Melike ile hünkar nas.ıl konuştu. Arndıı 
bir tercüman olmayışına nazaran hünkarın 
Farisi söyliyebilcliği kadar söylediğini, me
likenin de Farls.i anlayabildiği kadar anla
dığını farzettik. İngiliz sefirinin de hazır ve 
na:.ı:tr olduğuna gör'! bu mükalemt-nln üç 
bet havai cümleden ibaret kalmış olduğun
da ıüphe yoktur. 

Halid - Ziya Ufft)clıgU ............................................... ·················· 
Rumi ıeııe 29 Arabi MDe 

Yeni Fran.'8.nın temelleri bu muhit icin _ Çerkeıı kızlarını unutmuştu. 
de, bu ha va atasında kuruluyor Mareşal Pe- l~te bu imparatoriçe artık yıllann sik - Köatenceden dün Rumen vapuru 

ııı:;ı; 11159 taln bu muhlttn adamıdır. Asker, ihtiyar, letile bir harabe haline gehııiş iken: ııGeç- gelmedi 
eski Jl'ran.sız. bir lroylü ruhu kadar lrnvvı>tll miş :z.aman olur ki hayali cihan değern di- Dün linlanımıu gelme.si beklenen Rumen - -Rebıi .. ne Hnıraıa Hasır 

18 1Q40 fili reali3t, t>u .adam VPTii Fransanın temeJlerinJ yerek latanbulun o zamana a.id hahralannı, bandıralı Recel .K.arol vapuru mutad hlllıfı-
atacat olAn Mkl Fransız timsalidir. ölümün parmaklan gözleri.ni tamamile ita- na gelmem.iştir. Bunun berine oehrimizde ' 
Şlmall Fransa "1rodl Jstilfl denilen müUıtş pamadan evvel. bir dal\a deşerek uyan - CUMARTES kl acenta vaziyeti derhal Köstenceden aor -

fellketın sade blltün acılıklarını tatmış de_ dınnak üzere lstanbUla uğruyordu. mll§ ve vapurun hareket etmediği cevaben 
ğ!l, belki de harb ate.,Ue de dağlanm~tır. Bu öyle fevk-al'ade bir hadise idi ki bü- GONEŞ C. Evvel iMSAK bildirilmiştir. Bu halin son vaziyet üzerine 

Evet, dağlanmıştır. Fransavı iÇin için yi- tün saray altüst ol<lu ve kens{.isiru çocuk • .:>. D. S. D. tahaddü.s ettıli anlaşılm&ktadll'. Maamaflh 
yen komünizm, entema,.,yonallzm kosmopo_ luğunda görmüş olan hünkar da bu kadı- • 81 23 :4 ıı vapurun ne zaman ba.reket edeceği buradn-
llzm, para tapıcıları. sıya8et da.İnerecilerl nı o hali hereminde l{Önneğe tehalük gö11 - ö 46 e 26 lı:1 aeent.aya aynca blld1rllecekt.tr. 
en tuvvetıı u~ırlarile aimaU Fransayı .. ~ terdi. Bizler. kendisini Dolmabahçenin nh- Bundan ba.şka dün Odesadan ltma.nım12a 

., ikindi Akşam Yat.. S ı· Pi 
dakikada tahllve P.tmi'!I bulunuyor. Bir çnk tımında istikbal ettik. Kendisine layık o - gelen Ru.s bandıralı vane ıa vapurn reye 
yerleri harab olan bu .ı::nnayl. tfcaret ve bm·- lan ihtiramat ile padişahın huzuruna iıal S. D. ~- U, S. D, gltmfyecek, dotruea Varnaya hareket ede -
ıııa mıntaknsı. .,ımal1 Fransa, şimdi gözünü olundu. Eugı::nie lstanbula ilk seyahatinde 16 18 19 46 :ıı 48 cek:tlr. Bu suretle Rus vapurlarının flmdlllk 
cenuba cevlrml!I, kurtuluş . ve ihya haya _ oek küçük bir çocuk olarak tanıdığı Yusuf 8 88 12 - 2 lO Pt.reye eefe.rden vazgeçtıltlert an1114ılmakLa -

tını ondan bekliyor. Bıı ~enubt Fran.~a. k5y ::lz=z=c=tt~i~m~· :d:c~g~ö~rm~e~k~a~rzu~s~u~n~u===izh:;:a;:r;::et;:ti~·ği~·~n;:-::;:;;::::::;::;::;;::;;::;:;;;;;;::;;;;;;::;:;;;;::::;;:;;;:::;::;d;:ır::;;:;. ;:;;::;:;::;;:;:::;;::;:;::;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;:;::;;:;' 
P'ransası, nn'anecl Fran.~a. haıUs FranS'l'Z, -:; 
'imalt Fraruı:.ıvı tekrar canlandırmak fc;lnl 
elbette alırken mutlnka veni bir siyaset me_ 
tanızmam yeni blr içtlrnni ruh ve yeni bir 
tad.r"' ııc hnrt'kete geçecektir. Mareşal Pi• -
taln'ln siya.O\! ve tnbU ömrü bu işi vapma • 

1 STER i NAN, i STER iNANMA! 
Üstelik bu zayıf kuvvetin motörlü kıt"rıları 

ya klfavet edJp edemtyeceğı başka bir oa _ tı. 

Diin r.ece Alman radyosu muharebenin lik 1afhaaını anlnt

Şöyle diyordu: 

lcu?Vet bırakmı~tı. 
da yoktu. 

Alman ordusu muharebenin son safhasında kullandığı 
fırkalarla motörlz~ kıt'alanru hep Lehlstan harbini takib eden 
doltm aylık fatirahat zamanında yapllll§tır, zalerlni o müddet 
zarfında iz'aç cdilmemlf olmasına borçludur.• 

hlstlr. Fakat. bu ün cenubi Fransada y:ı. _ 
nnkl Fransayı bOsbütün yeni sima ve d<> _ 
l!Jml.ş bir ruh ne meydana getirecek olırn hn
reketın temelleri ntılmaktadıl'. 

Bu harbin en bUvük irık.ılib1, kendisini 
evve1A Fransada hiAc:ettırecektir. • 

dl,u/,itün c1Jil!'j8n 

«- Alman ordusu muhasamat baıladığı zaman mevcud 

bütün kuvvetini Lehlıtana gönderdi. Majino hatbnın önünde 

' Ziğfiridin gerisinde ancak hafif bir perde halinde zayıf bir 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
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Sözün kısası 
Avrupada-~-~lık mı? 

E. Ei<re n Tal:.ı 

E vvelki gün Anadolu Ajansının A -
merikada Filadelfiya'dan alıp o -

kuyucularına verdiği dikkate değer bir tel
graf vardı, Gazetecilere beyanatta bulu -
nan Birleşik devletle1i;ı eski Cümhurreisi 
Huver'in, o telgraf ~u sözlerinı nakledi • 
yordu: 

- Tarihin kaydetmedi;;i kadar vahim 
bir açlık heyulası Avrupanın ü tünde do -
)asıyor. Harh bir kaç ay daha devam e -
derse milyonlarla Avrupalının inse mese
lesi, be er iztırablannın tarihte benzeri bu
lunmıyan bir hadise olank knlac.aktır. 

Harb başlıyalı on aydır bu feci ihtimal 
kimsenin aklına gelmerr.irti. 1914 Hntbf 
Umumisinde. sartlar bugünkünden her -
halde çok müsaidken, muhnrib "e hatt& 
gnyrimuharib in:.anların neler çektikleri, ne 
mahrumiyetlere ve ne ıztırablnm kntlnn -
dıklan henüz hatırlardan çıkmamı ltr. Lli• 
kin. ne garibdir ki, adem oğlunun bir defo 
gö:.ı:iinü hırs hürüdii, knfl burnunda tlittü 
mü idi. mazinin dersleri, ibretleri, haf ızu -
sından, bayağı siliniveriyor:. 

Halbuk.i, dava nedir~ 
Dü .. man kurşunlarına. bombıılarm.ı kur 

bnn gidenlerden ba~ı.:a, bir de har in sa
ir nvakibinden musab ve muztarib olan -
ları düşUnecek olursak oynanan hdanın 
azameti önünde tüylerin ürperncmesi 
mümkün değildir. 

Açlık .• çifte çubuğa yarayan bütün kol
lar sapandan ayrılıp da tüfeğe nnlırsi'l, 
bütün hududlar kapanır, bütün ticari na • 
kil vasıtaları asker ve cephaT'te ta ımnğa 
tahsis edilirse, fabrikaların faaliyeti mn • 
hiyet ve gayesini değiştırirsP., mevcud slok-
lar da üstelik suyunu çekince açlık ıabia -
tile baş göstermez olur mu) 

Saiki ihtiras, intikam, hayati sRhn iddi
ası, her Qe olursa olsun. me ru müdafaa -
dan gayri herhangi bir scbeblc girişilen 
harblerin maliyeti yıliarca süren umumi se
falettir. 

Fakat inşallah Huver"in dediği <'.ıkmazı 
harb tahmin edildiğinden çabuk biter de, 
beşeriyet, aylardanberi çektiği korkunun, 
sinir gerginliğinin, helecanı kalbin iızeıinc 
bir de kıtlık. açlık derdine giriftar ol!'rıaz. 

Ah şu hayati sahaf Uğrunda insanlık n4 
ıztırablar çekiyor, ve ne canlnr telef olu ~ 

yor! 

.............................................................. 

Bugünkü 
Paris 

Harbden evvel hemen her mcv -
simde Parise günde vasati olarak 
iki yüz bin yabancı girer bir o ka -
dan çıkardı. Işıkla" tchri, ziynet ve 
sefahat merkezi Paristi. Bütün Lir 
Fraıua tarihi Paristc yatıyordu. Bir 
Galeri Nasyonal, hir Luvr müzesi 
başlı başına kıymet ve servettirler. 
Her yeni mevsim Pari.se yeni eğlen
ce yerleri kazandırır, her geçen yıl 
Parisin aşıklanru arttırırdı. Kadın 
modasının doğduğu yer Parisli. Do
ların, sterlinin, 'bütün diğer kuvvet
li paralann er:diği yer Paristi. Genç
lerin ihtiyarladığı, ihtiyarlann son 
nefeslerini vermek için Cl\D attıklan 
yer Paristi. Zevk ve eğlence Paris 
caddelerinde sel halinde y.a -
yılırnftı. Şehrin ~atbı sefahat sahne
lerine kafi gelmediği için topraklar 
kuılmıft fehrİn altında bir ikinci 
Paris kurulmu~. Ül'ada yalnız 
Fransız zevkinin İ.fvekarlığını değil, 
Tokyo fuhfllllun geyşalnrını, Şam 
kia'larmın göbek danslarını, Fas sc-
fahatinin zilli rakkaselcrini, Mısır 
aa.zmm yalellisini, ainir ve ruh ih
tiliçlaruun modem şekillerini bir 
arada bulmak mümkündü. Altm>f 
Yafl.D& kadar dolar istif ctmi~ ihtiyar 
Amerikalılar, leydj'luinin yüzünü 
ancak ayda bir kerP. gören fngı1iz 
uibadeleri. harem dairelerindeki i
ki tabur cariyelerin~ kanmı§ Hind 
racalan altın yüklü hartuçlaruu Pa· 
riate bofaltır, yaldızlı çek defterle -
rini Pariste doldurup tüketirlerdi. 
«Fikret»in İstanbul için yazdığı: 

«Ey bin kocadan artakalan bivei 
bakir» 

Mı.sraı Pari.sin m~bur Vandum 
sütununa hikkedilecck berceste bir 
mısl'B olabilirdi. 

ffte bu Paris bugün kavtamlf, ıu
ratmm boyası ger<lnnına akmlf kart 
bir kokot sefaleti le A vnıpanın gö -
beğinde yerlere scribniştir. 

Parisin bu akibeti ae Endülüs'ün, 
Grenatanm tarihi akibeli arasında 
ne kuvvetli benzerlik var. 

Daha mektebe!~ iken bir Fransız 
muhanirinin: 

«Grandeur et decadenee d'A -
rob» isimli bir eserini okumu§tum. 
Acaba timdi ayni tahlili Fransa için 
ya.unak kimlere nasib olacak? 

'-23 •• J..H C.!.;J 
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... eıgrd, TeleWo Ve Radyo 
Amerika donanması 

meçhul bir istikamete 
doğru gola çıktı 

Yeni Rumen 

7orı 
Bir yabancı ajan1, Almanya. Rusya ve 

ltalyanın bir Balkan konferansı toplamak 

Jngilizlsr asker dolu bir Alman 
nakliye gemisirıi torpillediler 

Tokyo 28 <A.A.> - BaırJclye neaaret.ı. namı-

(
A.A.) _ Amiralhk daireei pil isabet etmiftir. Mezk6r geminin reFa • na söz aöylemete .salJ.hi1etıar bir sat, Hln:li 

Londra 28 katinde bulunan 4 motörbot denizaltına Qini meseleai hakkında .Japonya ile Frao&& 
teblii_ ~rl.mmd ld denizalb gemimiz bombalarile hücum etmiılene de bir netice aruında husule gelen ltllUı Bordo büktlme. 
Te~ ub ..İıuıeri açıklannda kı • elde edememitlerdir. Denizaltı geruiai mü- tt tarafından Bindi Çiniye yeni bir umumi 
~T .:Sooo tonluk bir dupan nak • dahaleden, dilfllllln tayyarelerindeo kaç • vali tayini netıcesınde blçblr veçblle detlf • 
'-t -~....:-ı toqtillenıiftir· Gemiye iki tor- mai• muvaffak olmuıtm. mıyeceğini beyan et.m)fUr. 
JIFe sem-- AJnl zat Tokyodaki Fran.u.z aeftrlnin la • 

h
••k A ti• A •k } pon hük.6metlne bu buamta temınat Terdili- (Bq&arah l tnel DJf&d&) letmek azminde batvekile ve bükı'\mete tana 

Vaşington U UMe men a SU ann• D1 illve eylemlftir. Wilk:r. Ruzveltin dahili aiyuetine tici· ve mutlak müzaheretini dlln bir U.. da-• • - b detle muhalif olmkala beraber, harici .. ha bt'i:yetle teyid eylemiftir. 

d k
. Fransız gemılenne el koyuyor Belçika har e yaaetine de ~ddetle tar~r bir ~İY~· S.l&biyettar Londra mabfellerine .. ,., a 1 Avnıpa aya.et llemı açın l&haıyeti .....- Almanyanuı bu fAyialan çıkannaktaW ..._ 

(.A.A.) _ RDZ't'eltln Amer1bn ft Jabancı npurlann blm&yest 1çııı bu d ed• r diye kadar meçhul kalan Wilky, Amerikan defi. bunlann çakanlma• zunamna __.. 
vaoıı.ton 28 n.aretl tarafından el tomnunıa aWıQet veren emirnamllll mO.. evam ıyo iafiradçılanm takbih etmekte ve mUtta - ran anlaplabilir. Bu pyialu, Amerika Bi1a 

npurlara badD8 tta bU}onan allbl,.tt&r bit •t bu emrin Amertta sularında bulu _ AA> BelQılta htıtGmeıt .ııı.. ffklere ber türlü yardımda buhnualmuuu .. tetik devletlerinde cümluıriyetci llllltıiaİD 
nasebetıle beyana erinlD muhtemel tevldftne mutaddeme oldaluna bUdlrmiftir. Keza Londra 28 < - nclrada a tıtı aleni temektedir. reiaicümbur namzedi eeçaıek llzere k.,.... 
nan l"r&Dlll genıil bl"ımlfetl altına ııtnn dller memletet.ıere a1d pmllere de tatblt biye nazırı ;ıupar,~tan vey ~t.orlu- Clbnburiyet partili tarafından Wilky'ain topladıia zamanda en yUk..lt dereceeinl 
emir ~ beyanatta, BilJilk ~ tUmadı oldula nanızed cöaterilmui. demokratlar kadar bulmQlllU'. BunJana lıeclefi. mubafe•klr 
edllecektll'· tunun verınlf oldu~ devam edecellnl cUmlıuriyetçilerin de Ameribnın Avnapa partinin eözde yalunda iti terkedecelln .. - } G }' •• cihetle, BelolbnlD itlerine biglne kalamıyacaiım anladıkla • den d~ lnplweye batbca yardım et • 

ı •ıt re genera 1 o u resmen tanıyor blldlrmLltlr.Jilk Brltan,a ye Frt.MD lınp&rL. nna delil •YJ!m~tadır. meiaia maneaaz.Jsia ~rin~e Amerika,. ik
ngı e Kazır, Bil Be1tlb Ko Bu euretle onümUzdeld lntilıabatta baa- na .,.Jiyeıek. cümhunyetçı partinin faf1rac1. 

) tnlll"'9 b6ktlPti. ......,.ı de CJaalle'11. btl\ia hlr l'ranm1anD torıutunun her ~ ~lr oot Belçl~ ıP parti iktidar mevküne peene ..... cı bir 1İp8et Ye Wr namzecl eeçmeeial t.mia 
LODdd il <A-&- - IOIQnda bulunma vld1 aldılm Amerikanın Awupa iflerile bllfiil alAlreclv tıFlemekti. Müttefikle~ yuclam taıaf1aa 

llderl oıarak ~Oen-ı de O&ulle'Ull tanın•u laalıblda b1a Mpaı atalJd&tl lılardan mtıteaddid yardım ert 
1 olacaiı anlafl)ınaktadır. Willlüe"~ ~buriyetçi parti namwll 0 .. 

ı.oıutra 29 c.&.A-> • bil~~;-.... - .......... ---- AIDll'lsa _.. .. b .,. ..... lı• ... larak MÇilmem, bu Alman m&r\ftlWiUa 
teblll ~~· 41 ttaulWa. bir nerede oluna olaan. maıterwer «aftllDI ........ Lelrlnndllld ..,w. mu~iini vöeteımektedir. Fabt 

İDlillS _..tt. ~ edeD 'bitin hlr PraDm1arm 1ldert o1ant &aoonatta. Son senelen·n en gu" zel Lonclıa 28 (A.A.) - Ro ter bildiri - bu manuranın yapı~ ... harbin aaame .. tutmak 8181'1 ~ Y deld ..ıhaamd-. Amerikanan .... ,.... pr-
dlı' b t 1 d b• • ~r: . chmı ile takviye edilmit lnai}iz lmpanıbtr • 

• - 1 ·ı k ldı za 1 a roman ann an ın Son iki sGn. içincl .. Alm~ a.embalana- tuluna hucum etmek mesele.ini ~ 

B b Y 
tiınan• gemı ere apab Boranof un ::e':ı:ı::i: ~=d~ıı:ı.~~.,: n•n ne ka~ar •nd•te ile k.,. .. ~ ... DI ... : 

Om a 8ilh M drid L!ı L termektedır. Eauen bu t 4 Hazırancla 'f'OD 
~muvakkaten pma .. bpatıbnıt oldutu na - f&yialar çıknu9ttr. .... a uu,.U11. Wiesand'a verlkın b ' d beDI ... 

.. ,_,. • (M) - '9IJJ'll'Da1 ~"' -1r btlttın limanları itik bu111D1Datt&dır. esrarı elçW Sit Samuel Hoare'in. kral ei1esiDe yor. eyanattan a o 
~ _..__... __ . ~ menaub baa zevat vaaıtuile Almanya O. • 

IUll biber ..,._ ı temaalar arqtırmakta olduiu ve Hitler ile NwJorlı Wed'Ye rdı" in .adell 
.t u,htıclr flrB gardım/arı r-- ' bir anlqmaya varmak üzere. lngiliz bape- Nevyork 28 (A.A.) - Royter: 

A me ı•kan 111 ı•• ! R eacuuaı anlatan 6ir •· ı kiline karp muhafazaklr partideki hareke- NeyYork belediye reisi l.elıman. uk..t r --4\a ıtUS'91t tarafın4all imza edilen tanwı projesinde AV· 1 om~~-L ltiN/lar tlelill tin batında Çemberlaynin bulunduiu ileri talim kamplan cemiyeti azalannın dbkl 
V 2B (A.A-l - JtUB~ clOlal' yardlDl edilmesi hakkında bir madde •ardır. Bu İ ol IHt ~·: • ~ • n, ıdbiilmUftiir. " içtimaında 1U beyanatta hulunmaştm• 

afiDlton ha ırıere 60 ıoi1J011 en as ,ek!S ay sarfında :rapılacak Jardtm tettıı&tını i mer 1aalıilıi. miicrimı tlauna t Bu f&yjalar, aatahiyettar Londra mu - - lnııiltere kat•t surett• "'ailnb oldaia 
=~ 

1 
ır;~uzu taklb ed': ısıllJOD '171 btn dolarlık _,lr tabsiaat konulmuttur. : lıat'iyetle tayin edebilirla fellerinde en kat'i ve en aarib 1Urette tekn"b takdirde sullı ile harbden birini aec;mek hıa-

tınanse' etmek için ı nıllyar 11 1 nai1 Haya/ edilmittir. • ausunda tutacağunız. yol, ~v~ Belçika 
------~ d • t • b tt \.. .J Hoare, sulh meseleınne veyahud mGta- ve Holandanın tuttuiu yoldan farklı olrm-

,J O ıs royerı a ı '-----... - ...... - .......... -....... reke prtlanna temas etmek e&yle durmn, yacakbr. 
Bir Kanaa1 Yakında başlıyoruz billld. taanterenln mücadeleye devam az- Şimdiye kadar emniyette bulunma~ 

~tını tafl1&n cFreyıer. dJatrof81\ Bordo lı!llk • mini. tebarUz ettlrmlttir. • y~lne 'tehebi, h.emşerimiz ve doı.tunmz la-
1.eadtA 

28 
(Hususi) _ Jt&oiP Lider Çemhedaynln riyaletiılde muha- gıltere demokraaiıinin büyük fil090 tara • 

ıa nda batmıştır. 
41
...,_..-r. fenk&r puti. r.afera kadar harbe devam fından Wma.re edilmit olmaklıi••"a:ıılar. 

~ itle yalnn fnilret~8 
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( Sehir llaberleri ) Yol inşaatının mühim 
bir kısmı tehir edildi 

, 
Şehrin bazı mıntakalarını 

don seller bastı 
Şiddetli yağmurlardan hasıl olan 
Yemiş, Kasımpaşa, Ortaköy ve 

seller; Aksaray, 
Üsküdarda bazı 

evlerin zemin katlarını istila etti. Bir duvar 
çöküntüsü bir adamın ölümüne sebeb oldu 

Evvelki gündenberi fasıla ile devam e-1 Yemiş, Kasımpqa. Ortaköy ve ÜskU -
den yağmur, dün 11.45 de şiddetli bir darda da birçok yerler ayni ılki.bete uğra -
sağ-nal haline inluliıb ederek 15 dakika ka- mıılard,ır. 
dar bütün şiddetile vağmıgtır. Bu yüz.den Evvelki ııeceki yaRı'nunm sebeb olduğu 
ıehrin muhtelif ve bilhassa çukur mmta - hadiaele.r 
kalarını seller basmış ve bir hayli tahriba
ta sebebiyet vermi;ıtir. Bilhassa Aksaraylıt 
Limon iskelesi civarında adeta göller te
ıekkül etmiştir. Yağmurdan en fazla mü -
teessir olan semt Aksaray olmuştur. Cer -
rahpaşadan, Hasekiden, Horhor cadde.a.in
den ve Laleli yo.kucılarından inen selle• bir 
kaç dakika içinde Akearay karakolile Vali
decamisi önüne kadar uzanan sahada koca
man bir göl meydana getirmiştir. Burada 
ııulann irtifaı yarım metreyi bulmuş, Orc!u 
caddesinde dükHnlan ve Şekerci, Nalın
cı sokaklarında birçok evlerin zemin kat -
larını sular istila etmiş, Abaray cadde -
sindeki yeni yapılan ı:efüjlerden bazıları 
da bozulmuştur. Esa!en her fazla yağmur
da sırf, biriken sulann kanalizasyonlara a
kar.ağı mazgalların az ve dar olu.ştırıdan 
dolayı Aksaray göl haline ğeldiği ve dük
kanlar mutazamr olduğu için halk beledi
yeden hu vaziyetin önüne geçilmesinı ia -
temeğe karar vermiştir. 

Büyükadada Alpaslan sokağında 52 sa
yılı sebze bahçesinin içindeki S numaralı 
kulübede oturan bahçıvan 60 yaıılarında Ll 
~or oğlu İstemat evvelki gece bahçt: du -
varına bitişik helada iken bWenbire Uç 
metre irtifaındaki duvar çökmüştür. Bu ani 
inhidam neticesinde taş ve moloz yığınlan 
altında kalan ihtivar derhal ölmüştür. 

Gene evvelki . gece yağan yağmurların 
tesirile Şehremininde Saraymcydanında 2 
sayılı, Şehremininde Karabaş mahallesinde 
Maslak ıokağmdaki zq sayılı, Çapada Mil
let caddesinde 269 sayılı evlerin alt kısım
larını su istila etmiş. itfaiye tarafından su
lar tahliye olunarak herhangi bir kazanın 
önüne geçilmiştir. 
Yağmurların ~iddetinden Aksaray Vali

decamisi önündeki tramvay makasları kum 
ve çakıl molozlarının tcra.kümile kapanmış 
ve bu yüzden Topkapı ve Yedikule ::ıefer -
leri bir saat kadar teP..hhüre uğramıstır. 

Kartal çarşısında yapılan a,;falt inşaatı 
iddetli ya~murlann tesirile bozulmus, Bey

koz mıntakamnda telefon hatlan bozulmuş 

Diğer taraftan Limon iskelesini İ<>tila e
den sular dükkanlan basmış, bir hl\yli za
rar ika etmiş. esnaf saatlerce dükkanlarına 
dolan suyu bo~altmağa calışmışhr. tur. 

Radyo kullananlar 1 Taksiler birer, ikişer 
gittikçe art·yor garajlara çe~~~~.Y~!,;., 

Ruhsatname almak için P. f. T. idare- Benzin fiatlannın aon .v•·. I 
1 

. .. l . .....r.7~, yırrnı zam yapı -
sine yapılan müracaatlaıdan stanbulda taksı ucret erme, Y'f. I . .. . b 
radyo abonelerinin gıtlikçe çoğaldığı rr.ü- ması hakkında1ı.1 ·d~~ltor en~ '.11uraBcad.h fiu -
•ahcde edilmektedir. Geçen yıldanbcri ·· k el- 11a e 1 ememışhr. enzın ac-
v gune 8 ""k l" · d l · A k hergün artmakta olan abonelerin sayı~. l , 1ık yu se ı_şı anın a zrrur ve . n a-
Haziran başında 35 bir. 470 i bulmmıtur. a~ı: v<ızde 20 zam yftpılmış ve tatbik edil
Bu rakam, geçen yıldanberi radyoya abone ;~e başlanmıştır. Halbuki dünden itiba
olanların 5 bin kadar arttığını gösterme1't~- ren benzin ~şc başına on kuru, yetmiş para 
dir, vilayetin mülhakah ise bunn tlah11.~ daha artmı§hr. Yeni artışa rağmen taksiler 
ğildir. Şehir .. dahilindeki hu 35A?O~f~ilu, eski vaziyette çah,mağa mecbur kalmllk -
nin 1800 u İstanbul. SOQPadıköy, ge- tadırlar. 
7000 i Şisli 3000 den fazlf T k 1 _ . 

• • • •w • • • mcr ez e Bundan başka P1Yasada parçacıı7J1ktım 
rı kalan kııımı da dı&.ladır d ·LA t ed'I kt d" Sö' l d ·w· ·· • dL h ı. ~ • a şı .. aye ı me e ır. y en ıgıne gore 
nne kayı ıın: abonele· senelik taah- 1 · · · 

D ·1x.er t,. T T k I . L acenta ar ellenndeki bazı parçaları fah•j 
• - • . . mer ez enne yatırmaıda . 

hü<iltf" etmektedirler. Bugüne kadar mev- fiatlarla ıa~a.ktadular. Bunda_n _ba~ka 
cud abonelerin yüzde otuzu taahhüdlerini bunlar vaktinde yedeok parça getutmıyere!c 
ifa etmişlerdir. Abone ııahiblerine verilen piyasanın yükselme5 ini temin etmişlerdir. 
ilk mühlet Ha1jran sonunda hitam bulacak, Halen 30 liralık bir lastik 70 liraya aahl
bu tarihten aonra ise abone iicretleri yüzde maktadır. Gerek fiatlann yüksekliği ve gc
yinni fazlasile kabul edilecektir. Nıhayet rekııe parça tedarik.inin imkansızl:ğı baz:: 
15 Ağustosa kadar bedellerini yntırmıyan- taksileri garajlara çekmeğe, sahihlerini mec 
lann da, ruhsatnameleri iptal olunarak, bur etmektedir. Bu hal ise birçok yeni o
kendileri mahkemeye verilt"ceklerdir. tomobillerin çok kısa bir zamanda ortadan 

ihtikar suçlarile 
kaçakçılık ve mali polis 
teşkilib me~gul 'olacak 

Bir sene evvel istanbul Vtl1ycti emrinde 
fe Emniyet Mlidfulüğii kadrosunda ~alır.nak 
ta olan şehrimiz mali polis ve kaçakçılık bü
rosunun munflakJyetıi me.sai ve !ıuıllyet.ln_ 

den alınnn müsbet netieeler. bu teşkilatın 
diğer muhhn TflAyeUerimlzde de tensini 111-
zumlu kılmıştır. 

kaybolmasını mucib olmaktadır. Bu vaziyet 
devam ettiği takdirde ~oförler takııilerirJ 

işletememek zorunda kalacaklarını beyan 
etmektNlirler. 

Çarşıda ortağını öldüren 
katil muhakeme edildi 

Sekiz ay evvel Mahmudpaşada Tarakçı -
larda 28 sayılı dükklnın içinde ortağı Vah.. 
ramı tabanca kurşunu ile öldüren ve Bay_ 

Otel penceresinden 
sokağa düşen 
bir genç öldü 

Birkaç gündenberi .Sirkecide Rize otelin
de yatmakta bulunan Rizeli Ali oğlu Ah -
med adında bir delikanh, evvelki gece geç 
vakit sarhoş bir halde otele gelmiş ve vat
ma.k üzere üst kattaki odasına çıkmıştır. 

Brr müddet pencereden sokağı seyre -
den Ahmed, sarhotlıığun teairile nıüvaze -
nesini kaybederek sokağa dÜfmÜŞ. vücu -
dünün müteaddid yerlerind~n ağır surette 
yualan.nuştır. Baygın bir halde Beyoğlu 
hastanesine kaldırılan delikanh bir müd -
det sonra aldığı yaraların tesinle ölmü~hir. 
Zabıta ltaza etrafında tahkikat ydpmakta
dır. 

T athcıyı boğan arabacı 
cinayeti inkar ediyor 

Bir müddet evvel Şehaadebaışında tatlıcı 
Şamlı Abdülkadirl gayri ahlaki bir takım 
temayillleriu tesir ve sevkinden doğan kıs -
kançlıkla boğara.Jt öldüren arabacı Mol1anın 
duruşmasma dün ilk olarak ikinci ağ1rce -

Eminönü meydanının tanzimi ile alakadar inşaata 
devam ve Reşadiye caddesi asfalta tahvil edilecek 

Be1ediyenin 420 hin liralık yol inıaatıua ı danının tanzimi ile alakadar bulunan Re • 
talih çıkmadığı yazılmıştı. İnşaat birkaç kı:.- şadiye caddeııini bir an evvel asfalt olarak 
ma taksim edilmiş, ihalelerin parça parça İnşa edecektir. Karaköy köprüsünün Emin,. 
yapılması Jı:ararla~mıştır. Yakında T akııim önü cihetinin yükseltilmesine başlandı klan 
kışlasının arsaııına vaPilacak müteaddid sonra Bebek tramvayları da Sirkeciden 
yolların :inşaatı ihale edilmiş olacaktır. dönmektedir. 

1940 senesi yol in~a.tından büyük mik- Yollar ve köprül~r 4ubesi müdürü Ga • 
yastakilerin yapJmacıı ııelecek seneye hıra- lib, tramvay arabalanrun Sirkeciden dö • 
llılmıştır. Belediye, Divanyolunun asfalt - nüp gidişlerini tetkik etmitı. iki veya üç a
lanmasını, Ayaaofya ve Beyazıd meydan - rabalı Bebek tramvaylarının Sirkeciden 
!arının tanzim.ini tehir etmiştir. Tamiratı dönmelerinde bir mahzur bulunmadığı ne
müternadiye amelcsinden mühim bJr kısmı ticesine varmıştır. Eminönü meydanındaki 
Eminönü meydanı ile Karaköy köprüsünün izdihamı hafifletmek için Bebek tramvay
Eminönü cihetindeki ayağını yükaeltmekle larının Sirkeciden döndürülmesi ve Rc:ıa -
meşgu,I olduklanndan, şehir içindeki ve şe- diye caddeııine ray döşenmesi tetkik edil
hir dı~ndaki yolların tl\mirah bir müddet. mektedir. Tetkikat iyi netice verdiği tak -
için tehir edilmiştir. Yalnız $işli ile Büyük- dirde Eminönü meydanına İstan];>ul cih.: -
dere arasındaki asfalt yoldaki tamirata de- tinden gidecek olan tramvaylar Re~adiy~ 
vam olunmaktadır. caddesinden geçecek, Sirkeci istasyonun -

Belediye, yol inşaatından mühim bir kıs- daki raylardan Topkapı. Yedikule, Edirne
mını tehir etmekle beraber EminönU mey - kapı tramvaylan istifade edcı:ekt.ir. 

Sevdiği kızı öldüren 
Angelos muhakeme edildi 

Yunanistanın Moskova 
sefiri dün şehrimize geldi 

za m:lhkeme.onnde başlanmıştır. DUnkü CPl - Sevdiği Harikliya adında on yedi yaş -
sede suçlunun hüviyetinin tesbitlni müteakıb larında genç ve güzel bir kızı kendisine 
dördüncü sorgu hakımllğlnin sevk ve liiztL yüz vermemesinden müteessir olıutik. Ytlk
mu muhakeme karan okllnmuş, bu~dan son sekkaldırımda tabanca ile öldüren An -
ra da cinayet h~dise.cıl etrafında maznunun gelosun duruşmasına dün d• birinci Ağıı-
Uıticvabına geçilmiştir. ceza mahkemesind~ a~-m olunmuştur. 

unan hükumetinin Moskova sefoliğ" e 

tayin ettiği M. Knsti Oiyamandopulo, d n 

sabah Atinadan şehrimize gelmiştir. Y c ni 
sefir gazetecilere şunlan söylemştir: 

Hacı Molla kendisine isnad olunan suçla Dünkü durı~nada cinayet hadisesini va-
hlçblr aHıka.c;ı olmndığuıı söyliyerek vaknyı kinen ıı;;. .. en _pruôlerdcn Eleni ve Anasta 
şu şekilde anlatmıştır; adı:r.•dki ka"Clınlarla Şemsi dinlenmişlerdir. 

er- Cinayetin vukubuldnl'.nı g~e Şehzade- Ü~v 4l\hid de cinayetin ne suretle vuku-
başında 4 arkadaşla Akifin knhve.slnde ,.,.,111 l:iuldugunu anlatmışlardır. Duruşma mü -
içtik. Bnnlar arasında tatııeı '!V_,,. pt-ntt;rı talea için talik edilmi tir. 
öldüTdü~imü ~bıtada söyJ~8bl'f do -var. 

Ask~rllk işleri: 

Orta ehliyetnameliler çağınlıyor 

dı. . 
Sabri, pı a~kı dl er !l:>ır arkadasile 

bir vııJ1k ı-nveden ,.yrJldı ve 2 saat .soma 
vr-...,l)Vlia dondü. 

Bn m iidtfet rıırtında nereye gitti. ne o!dıı Beşikta~ A.<>kerUk Şubesinden: 
bilmlyorurr. Fakat az .sonra heo beraber ı - Ort.a 83keri ehliyetnamesi bulunan 
lrqhveden cıktık. di~er arkadaorlar bi?den ay- lise ve daha yüksek mekteb mezunları ı 

~•Mılar. ben. ~nbrl ve Alt ~anağadakl yat. Temmuz 940 tarihinde Yedek Subay okuluna 
tıl'fım yere f!e1dlk ve gecevl ornrla 2'f'c4rdik. sevkedlleeeğinden bu tarihte şubeye gelme_ 

Fakat erte<ri gfın fkfndlye dohu Sn'bri bn- Jerl. 
nn. tatlıcı Abdiılkndiri oldilr<lüihinU sövJcdi. 2 - Gedikli f'Tbaşlo.rın künyeleri tetkik e
Şlmdi bu işi benim üzerime atmak istiyor.:. dilmek tizere hemen §Ubeye müracaatları ı _ 
Demiştir. lAn olunur. 
Halbuki evvel<'e zabıtaca ve $Ulh hakimli- 336 doğumlular aon yoklamaya 

ğince istfcvab olunan .ırnclu, aırıırn ... c:ı bulun - çağırılıyor 
du~u Sabrlvl aramak icin dükkanına gitl!~i 
Şamıı Abdfilkadiri nasıl bo~cfn~unn en ince Ka<lıköy Yerli Şubesinden: 
teferrüatma kadar itiraf etmb bulunmakta 1 - 336 do~umlular ve bu doğumlularla 
idi. Dünkü mııhalıı:Mne .<nra..<nnda vnkn bulan muameleye tA.bi olan doğumluların son yok
bu inkarı ne evvelki ıtırarının sebeblerlnin lamalarına 117194-0 tarihinden itibaren baş_ 

lanacak!Jr. 
izahını riyaset .makamı .roçlndan taleb etmlş 
0 

da: 2 - Yoklamaya hergün saat 9 dan 12 ye 
kada.r .şube bin.asında devam edilecektir. 

«- O ifadeler sırasında tazyik gÖTdüm.:. 
cevabını vermistir. 3 - Hangi mahallelerin ' hangi giine kadar 

yoklamalarının devam edece~ mahail~ta teb 
Muhakeme. sahidlertn cPlbl için dnroşma- ııt edilmiştir. 

Y1 başka bir güne 1.allk etmiştir. 4 - Alftkadarlarm vaktinde mfiracaatlan 

Eminö"" H .. Jlrp-.~"'in teııek~fü·ü 1111.n olunur. 

327 : 329 doğumlu yabancı ihtiyat 
erat çağırıhyor 

Kadıköy Yabancı .Askerlik Şubemnden: 
ı - Kadıköy yn.bancı ukerllk şubesı mm. 

taka.sında bulunan 327, 328 ve 3'29 do~umlu 

- Memleketimin mümessili olarak Ho
landada bulunduğum sırada işgal hadisesi 
vukubuldu. Bunun iizerinc Moskova elçi -
liğine tayin edildim. 

Sovyet Rusya, Yunanistan münasebetle-
ri dünyanın şimdiki vnziyetinde münı • 

kün olduğu kadar normal, dürüst ve iyi

dir. Ru~ya ile aramızda ihtilaflı hiç bir sey 
yoktur. Balkanlara aid bütiin icılerin uln 
yolile halledileceği ve bütün Balkanlı mem
leketlerin harb dışında kalacağı kanaa!İn • 
devim ı. Parkotelinc inen M. K.risti Oiya
rnandopulo, deniz yolu ile Ruııydya gi • 
decektir. 

ltalyadan kara yolile 
getirilecek 

limon 

İtalyadan limon gelmeme.-;! üzerine "lle. 
rinde limon bulunan1ann bir kısmı fiatları 
yükseltmiş, ayni zamanda zincirleme b r tı. 

carete yol açılmıştı Bir taraftan fint mlira
kabe k<>m!syonu bunlar hakkında takibat 
yaparken diğer taraftan da memleketımize 

kara yollle limon getirtilmesi için teşebbüs. 
lere girlşll.mı.,tir. 

Bu teşebbüsler mü.sbet netice vermiş ve 
şirnendllerıe gönderilmek üzere siparişler 
verilm.lştir. 

Limon lhtikll.rı yaptıkları tesbit edilen 6 
firma hakkındaki tahkikat da tamamlanmış 

ve adliyeye sevkleri takarrür etm~tir. ................................................. ._ ............ . 
VEFAT 

Eminönü Halkevinden: İnş:ı.atı bitmek Ü
z~re bulunan yeni binamız ic1n 450 lira değ .. _ 
rinde üç yeni 'hah teberrii etmek hatırşinas_ 
hITTndı\ bulunan Tahtakalf'de Maneşe ha -
nında hırdavat tüccan Bay Jak Dekalo'ra 
ııJrnen tf~qpll:kfırlerimizl sunart%. ·-·························································-r 

\.. KüçOk haberler ) 
Bir gazete muhabiri geldi - Şikago Tri _ 

biin gazetesinin İngilteredeJd muhabiri Pis 
Morlcı, dünkü ekspresle şehrimize gelm~tir. 
Muhabir, harbin sıklet merkezi şarka geç_ 
rnekt<? olduğn için bir çok ecnebi gazeter,l _ 
ler gibi bldisaLı Mı&rdan taltib etmek üzere 
buradan Suriye yo1lle cenuba gideceğini söy 
lemlştir. 

yabancı ihtiyat erat askerltk mükellefiyeti Yüksek Mühendis mektebi ve Teknik oku
kanununıın !\8 l~i maddesi mucibince yeril lu muallimlerinden Fuad Şarmanın eşı ve 
'kayıdlı bulundukları askerlik 4ubelerinden a.rkada.şlarıınızdan Adil Akbanın kayınvali
tallm .. ıcın celbedllmekte olduklarından nü - desi, Akademi talebMlnden Şehabm annesi 
fus cuzdanlarlle beraber şubemize başvur _ Bayan Saibe dün akşam vefat etmi§tir. Ce
malan. nru:esi bugün Bahariyede Sokul sokağındaki 

2 - 1 Temmuz 940 tarihine kadar m'i - evinden kaldırılacak, cenaze namazı Osman. 
racaat et.miyenler bakaya eayıla.caklanndan ağa camisinde kılın<lıkta.n sonra Kanıcaah .. 
haklan~da a.skert ceza kanununun muaddel meddeki aile mezarlığına defnedilecektir. 
63 Uncu maddesinin tatbik edllece~lninı bl- Arkadaşımıza taziyet beyan eder merhume-
ıtnmesi ilA.n olunur. ye Alla.hın rahmetini dileriz. ' 

Dahllıye VekAleti. tarafından tesblt eaılen 
vil.AyeUerde, şehrlmizdeld te.şkMtta olduğu 

gibi, müteha.w.s 4et ve memurlardan mil -
rek:keb ve .sureti mahmısada gümrük, vergi 
ve u~turucu maddeler kaçakçılığı iş)P-rlle 
uğraşmak üzere mahalli vilA.yetler emrinde. 
teşektfiller vt'icnde getlrllecektlr. 

ram adında diğer bir şahsı da bacıığlnıtan 
yn.ralıyan Rizeli Hamzanın muhakemesi.ne 
dün de ikinci ağırcezada devam edilmiljtir. 

Evvelce dinlenen beş şahidin vak'a etra
fında verdikleri ifadelerde mübayenet gö _ 
rüldüğünden dünkfi celsede bu şahldler tek
rar dinlenerek • yüıleştırilmı.şlerdlr. 

Diğer taraftan milli korunma kanununun 
tatbikatından doğan ve tetkikatı ihtisası ~ Bunln.rd~ ikisi dükklinda vuku~ulan bir 
tllzam ettiren hldi.<ıeletin de bu teşekklll • arbedeyı muteak:ıb tabanca sesleri ışittlkle • 
ler tararından taldb ve ini.acı kararlaştını _ rini, diğerleri de bunun ak.sini duyduklarını 

Armatörler bir iti heyett - Devlet Demir
yolliı.nna ald kömür nakliye işleri hakkında 
Münakalft.t Vek~etile temaslarda bulunmak 
ü1ere Ankaraya gitmı., olan Armatörler Bir. 
l!t,i heyeti, dün sabah şehrimize dönmüstiir. 
Hevet. temaslarının m~ald şeklide cereyan 
ettlğ"inl bildirmektedir. 

( Hastabakıcı hbm,irelere merasimle diplomaları verildi ) 

m~ ~~~~ 
Bu karar netıeesı olarak, şimdiden sonra Bundnn sonra Müddelumwni maznun h&Jı: 

fiat mtlrakabe komisyonunun göstereceği Jü- tındaki e.oıki mütaleasıru beyan etmiş, mu -
zum tız~rlne yapılacak takibat ve resen tat- dafaa vekiller! de mfidafaa için mahkemeden 
bik edilecek cllmıü meşhudlar malt pC'llS mühlet tstemi.şlerdir. 
ve kaçakçılık bilrolan mesaisi çerçevesi içi- Mahkeme, duruşmayı başka blr _güne bı -
ne alınmış bulunmaktadır. rakmıştır. • 

ı-------=--=-----c:ıı:-.-=-=ı=---=----------Pa zar nta Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan bey eski 
Amerikan relsicWJL 
barlarından Hoove
re gore ... 

.. Yakında AVIU

pa milletleri ... 
• 

Aç kıılacakllll'. 
ınışl 

Hasan bey - Bir
birlerini yediklerine 
bakılırsa bu haber 
yeni bir §ey de~ 
azizim. 

Trakya inhisar kooperatifi - Trakya U • 
muml Müfettişlft1 Edimede ktırac.ağı 1.stlh -
sal kooperatifi için t<;tanbul Belediyesi ko _ 
opcra.tifile temasa geçmiştir. Umumi Mfifet_ 
tlşllk 'koo;peTatifi Trakya mah.cmllerinf icı _ 
tanbulda iyi flatıarla satma lmkiınım temin 
edecektir. 

·-··································· .. ······················ 
MÜHİM iLAN 

Beyazıtta 

MARMARA SINEMASI 
en son sistem Amerika Climali
sation tesisatı sayesinde 3000 
metredeki temiz ve sarih hava ile 
daima yıkanan Mlonlarile 1stan
bulda yaz kış farkını kaldırmış 

yegane sinem11dır. 

Bu Haftaki Program: 

BONOLULU 
ELAONOR POWELL 

ROBERT YOUNG 
ikinci Film 

BIBKESIN KADINI 
V1KTOR FRANCEN 

.· 
Ak.saraydaki hastabakıcı hemtireler o - ı parça1an çalımın~. mezunlara dıplomnları 

kulunu bitiren on yed.J bayana dlln diplo - tevzi edilmiştir. 
~alan ~er~le vcrilmlttlr. Diploma tev- Hastabıkıcı hemşireler okulu 1940 Sf: ~ 
zJ meraaımınde İatanbul Yali muavini Ha • nesi mezunları Behire Temel, Emine Asil-
luk. Pepeyi, doktoTlar, homıirelerin aileleri k F h · E F th" 5 · F "l b 1 1 d an, a rıye rgın, e ıye ezgın, ı ~ -

u 1un.mkı~'l ar il'. il b 
1 

. d riye Kapadan, Gülnaz Tezel, Hikmet Öz-
stı a martı e 8f anan meraıım ra. •• •• J A • Ö 

mektebin müdürü doktor Kutsi Halkacı kı- otkun, fakat Taylı, Kanıye zcan, Mak -
sa bir hitabede hulunmuı, talebeden Hik- bule Özgizep, Necile Tükel, Saadet Birı;en, 
met Özötkün mektebin tarihçesinı anlat - Sıdıka Atasır, ŞahPste Gökgür, ZalııdL 
mış, piyano ve kemanla muhtelif miiz1k Turandan ibarettir, 
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şartlara uymak zaruridir 
133H~A KAÇA 

S 1 
.................... YAZAN •••••••••tt••••••"' ~e. n1üthi~ dramın tl'"r:ıll·ıinden ibret lnJmıık 

?~ıslar gihi milletler ve hüküırıeıler .; Emekli general 1 ıslıyerek, lsviçre miJl,,.ıiıı~ yeni şarıl::ıra ııy· 
' ıçın de daima değı~en şartlara .ıy· ! 1 m.asını ·teklif ve teb!iıt etmektedir. 

ak ihtiyaç " b . • d Ytni H Em""ı r Erkı" let o·w d m e mec urıyetlerı var ır. : • l ıger yan an 26 l laziran tarihli Tasıı 
oıırtlıırı bazan hndiselerin tabii cereynn ,.e ~ cSon Posta,. nın asker! muharriri 1 ajansı, Sovyetler Birliği sendikalnrı mer • 
ln)dttaflnrı ya .... •·1 • b· k vvetler cef>re- : •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ k~·= konseyı' . h''t'. l 1 F · «u , azan u z . 41 nın u un ame eye, ınii ıen • 
der. nknt.. ne olursa ol un ve i~ter ıste~e: ı mını da terketmesini Romanyndan 24 snnt dıslere, teknisyenlr.re, memurlara ve bü . 
içinde bulunulan hal '\C şarLJarı sürıııle dil'\ rnuhletli bir ültimatomla istemi .. 've Ro tün sendika aza!lır.a hitaben ne retti~ bir 

arnk on! db' 1 • tere - h k • " - b ·ı d lik rı!. . arn en U)igun tc ır en f dıp manynnın em ralı ve hem de tek parti eynnnnme ı e gÜ"t e iş saatlerıni umu-
dudsu~ almak, gelcceğı evveld.en kc: c 1 şefi. yani diktatörü, Karo) Romanyanın mi urette sekize ihlP.ğ e~meği tek la c•tiği
onn gnTe ha:z.Jrlıınmak kadar, kıyasettır~enİ içine dii müş olduğu yeni §artlan süratle ni hnber veriyor. Bnı müesseselerde 6 ve 

Frnn • ma~lub olduktan ~~nr~p~lıcn kavramak neticesi olarak, Rus ültimato • bazılanndn. 7 saat olan mesainin Sovyeı 
~nrtlara uymııgı kendi varlığı ıçın dene- munu knbul etmiştir. Rusyada bırer saat :arttırılması, hnddi za • 
ıeı· m.et yolu telakki etmı tir. Ammt i ,ar- lııvicrc hükumetinin 25 Haziran öğleden tında bolşevizm inkılabının esaalcırile tea· 
cek kı onun İngiltere ile biı muka':'e C:nf• ri- sonra lsviçre halkının konuştuklan üç dille ruz etmekte olduğunrlan ehemmiyetli biı 
dı ve bu mukavele her iki devl~tı m~ııene· r.esrettiği beynnnamede, ibretli oldukları htıdi.::.e sayılabilir. Fl\1<at daha ehemmiyetli 
den mütareke ve sulh akdetme ~en mutlak kndnr iç.inde bulundu~umuz zaman ixin olan ıey mesai ııantinin arttınlmasıııı haklı 
diyorau. Filvaki bu mukıı' el~n1 !nb •e ist<!l hakimane olan, şu cümleler .. rastları;ı:: ıds- gö tcnnek için Aendika konseyi tnrnfmdan 

.. F · rnııg u ' k · 'il · k d d 1 .b b bl B mana ına gore ·ransıı ıster . ya ço vıçrc mı etı en ini hayallerle avutmamn- ser o unan mucı ııe e erdir. unların hü-
harnb ve perişan olsurı, ort~daf az 'c kuv - lıdır. Hali güç ve çetin bir istikbal takib lasnsı ıudur: 
b' F w hır ransız d G . f ır rnnsız topragı ve) a . b her 50· e er. eçmışin itiyadlarma dönmek hah 's ıı stismarcı kapitRlioıt memleketlerde a -
veli kaldıkça onun mütt;fikıle elie::rdu. ınevzuu ol mı} acaktır. Almanya _ f rnnsa ~e mele 10-12 snat. hatta daha fnzln çalııh • 
nuna kadar çabnlamnsı lıızı~/b • olınnmış. 1talya - Fransa mütarekeleri hiç süph • nlmakta ve Pnzar ve hayram tntillrri kal -

• ~ kat F ransn Y?,lnız m~;ı:dığınıız gibi, l!l\'İçre ordusunun kıosım kısı~ terhisini ~ 
1

~ dırılmnkladır. Böyle topyekun bir aııke -
ay.?ı zfak~a,.nd~j d~n ~:r~i kazanabilcce - ta çeAdcceklerdir. 1l rile tirme yolu ile cmperyal~t devletler e-
mutte ·ı ngı terenın ·ı · tir. Bnhu - < vrupn kalkınmayı düc:ünm d 1 konomisi her nevı· ı'•tı'hsalı' mua••am •urct-
~· d b' .. ·· "dJ n kı;sı rn•" • . b" w e en '°vve ...... o 

gın enk dtun .. ujı ~ ,e güvenilen Arnhenk- YC_?J ır müvazene bulmıya çalışacaktır. Bu rette arttırmıştır. Bu curetle harb tehlikesi 
ııuıı, 0 a ar :soy ene h ı oldu[!u tn n • muvnzene, üphesiz. esk1 Avru .. memleketimiz için artını tır. Enternn yonnl 
kn yardnmnın boo bir ııyıı bu sekilde ga- nesinden çok ba,.ka -·a•la .. p~ m~vazeı. k 'k a Su ,,.eyn b .. .....,. v r uzerme uavn - vaziyet birçok beklenmiyenlerle doludur. 
j~ eth tef s~.nr idi oJmııclıktıın sonra, çh- nan ir müvazene olacakbr. . .. mo.dası Bu rtlnrda memleketimiz müdafaa lmv -
e e ve zn er Fransızlıın ve f rnnsa:>'.~ .~8 - g~çm~ formüller haricinde faaliyetlerin ge- V<"tini ve ekonomik kuvvetini daha ziyad~ 
~~lıımak~ ı;~e rn.nna ı;nr?. B?yle du~un - nı let.ılmeleri lfızım gelecektir .. İsviçrenin, ik arttırmak zarurdindedir. Memleketimiz si
n • ~tme e I ktıı olan resmı ve meşru 1 tısadıyatını ve dış ticaretini yeni şartlara lüh ve diğer lüzumlu ~sya i:ıtihsnlinde, ka
dugu nn~a·t;1°cti mağlubiyeti kabul ede- intıbak ettirmesi lii.zım gelecektir Yani bir pitalist memlckctle?de'l daha az hazırlıklı 
Fransız . u ıi"::rıı 0uymağı, sonu belli olmı· yıl evvel, iktihamı in.kansız teliikki edilen olnmnz. Her suretle biitün imtihanlar hazır 
rek )"eıtı şıır · •· Fa ve " k"J• b f d) kendi kannntıne gorc . r ncrayı • muş· u atın <!rlarn e i mesi bahis mev - olnbilmek İçin kuvvetlerimizi fozlaln tır -
~;:n~ı~lnrı dnhn büyük l~ra~~yet ve fi.la- ~uudııh. Uz~n u:-adıva ınünakaşa edeme - nınk mecburiyetindeyi7. Gerek ekonomi ve 
k 1 re evketmekte.n baıı n ır şeye ynra- en <' e.mmıyetlı ka1arlo.r nlmka lazımdır.ıı gerek askerlik bnktmından daha çQk lı.:uv-

et e k olan, mücadeley~ devam etrnr.k < lsviçre hükumeti, dahili bir rönesnnı; vetli bir memleket olmamız lazımdır ••• Bize 
mıynca k. b 1 l ld'V• h"k dnhı> makul ve mantı ı u mu ur. zamanının ge ıı;ıne u mdmt'ktedir. Her- dnha ziyade maden. kömür ve petrol, da-
ten o·· d nrzetmiştim ki, Fransa hükumeti kes yeni şartlara intıbnk etmelidir. Dü un- hn ziyade uc;nk. tank. top ve mermi, daha 

b
und e m mı etmeliydı. yok a onun mek, i tih al etmt'k vermek ve münakn'?ll Zİ:>nde lokomotif, vagon. makine. otomo· 

har e evn h d w 1 k b h . • d'k' hareket ıarzı da n mı ogru o • etmeme mevzuu a stır.n bil ... laz1mdır. Vatanın müdafaa kuvveti • 

E vvel! konukomfUd n duydum, 
daha sonra gazetelerde okudum. 

Dnhn sonra bizzat kendim şahidi oldum: 
Biranın §işesi vergilen dnhil olduğu hal

de yirmi kuruı fiata ıntılmnsı icnb ederken, 
bazı açıkgöz bira bayileri bir şi~e için yirmi 
bir kuruş istiyorlnr: 

- Neye yirmi bir kuru ? 
Diyenlere cevab veriyorlar: 
- Cerçi biranın ~şesi yirmi kuruc:tur 

amma, biz birayı 'oğutuyoruz. Soğutma 
dolabının sermayc5lni hesabn kntmn ıık ta 
kilovntlarla cereyan sarfediliyor. Bir şi e 
bira bn ına bir kuruş nlıyorsnk bu para çok 
mu sanki! 

Evvela konukomşudan duydum, daha 
onrn gnzeetlerde okudum. dahn sonra da 

bizzat kendim o tarzdn düşündüm: 
- Bira soğuk olursa ic;ilir. Sıcak birn 

içmek, çiy tavuk yemek kabilinden bir 9ev 
olur. Nasıl lokantacı müşterilerine tnbnk 
içinde çi tavuk veremezse, bira atan bnyi 
de, müşterilerine sıcak bira vercmeı. 

••• M dmeki biranın şi ~ yirmi kuruş
tur ve gene mademki sıcak bira satılamnz. 
birn bayii soğuk biranın ş~e ini yinrıi ku
ru tan satmak mecburiyetindedir. 

Canım bira istemi ti. 
- Cider, bir bira bayiinden iki Q"işe so

ğuk birn alır, evime getiririm, ıi~sine de 
yirmi kuruştan faz.la ermem. 

Dedim. Evimden çıktım. Yürürken ken-
di kendime soruyordum: 

- Ya şişesine yirmi bir kuruş isterse? 
Sualime cevab veriyordum: 
- Vermem. 

Bir dukkanın önünde dunnu tum. 
- Sizde soğuk bira vnr mı' 
-Otuz ik.i dişe ~rnmpet çaldırıyor. 

. - Ynnlış anlamış olacnkııınız. Soğ* 
bırn ı;•ar mı demiştim. ' 

- Ben anlamasına nnladım. Olm z 0 • 

lur mu, hem de çifte soğumugu? 
. Çifte w kavrulmuş tabirini bilirdim amma, 

çıf te sogumuşu yeni duyuyordum. 
- Çifte soğumuş mu? 
- Evet bayım, bir kere soğuttum, 1sın-

dı. Bir kere daha soğuttum, ısındı. Bir kere 
d ha :soğuttum, Isındı. Bir kere dah 0 • 

ğuttum •.• 
Cümleyi tekrar1am ktn devam edecek

ti. Kısa kesmek için: 
- Si esi kaça? dedim. 
- Yirmi bir kuruş. Bir kuru~u so"utma 

par sı. 

- Neye yirmi kuruı değil de yirmi bir 
kuruş. 

Demedim. Çünkü bu bir kuru so"'utma 
parnsı bana çok az görünmü tü. Çünkü 0 
birayı bir' kere soğutmuştu. Bira ısının~ 
tekrar oğutmuştu, tekrar ısınınca gene 
tekrar soğutmuştu. Belki on defn, b lki de 
yirmi defa soğutmuştu. Bütün bu soğutm _ 
lara karşılık ancak şişede bir kuru!! Inrk i9-
tivoıdu. Ya her soğutmn için bir kuru~ 
zammetse, biranın şişe inı yirmi bir kuruı 
değil. kırk kuruşa bile lamazdım. 

Benim düşündiıklerim onun da aklın 
gelir, yirmi bir. kuruştıın vermekten "azge
çer diye korktum: 

- Al. dedim, şu kırk iki kuru~u. ç bui 
iki ,işe 'er .. 

rJ cf11ıet dJuLuvi 

Bir Musevi gene kız soruyor 
şım 1 1? mesele i hakkında kafi bir hü - «Mes'uliyetini müdrik olan hükumet da- nin fazlalaşması için Sovyetler Birli~i n -
r-uştur ebilmck için )fızım olan malumat hilde \'e hariçte vazifesını yapacaktır. Hü- mele sınıfının lüzumlu frdnlcarlıklar kat - Müstear adının ilk harfleri D. R. dır, 1 kından tanıdığım iki ııılenin çocukları cel-
uh ~~kntlerc ı;fıkıf ve malik değiliz.. O - kumet. ı;•atnndasl:ınn kendisini 1ehber ta - !anması lazımdır •.. İlh ••• » derdi de pek basit. Diyor ki: di. Her ikisi de birer muselİ kızile e'lflen-

ve ?ç•n bu meseleyi, bir hükme b::ığlamak nımaları ic;in onlara müracaat eder. Bu Sovyetler Birliği hükumeti ve yüksek - etBen dinen Musevı.)im. Sevdiğim mi ~rdir. 
nunk~ndile kurcalamıyoruz. Bizim gerek rehber faaliyetinden dolayı her znmnn izn- Sovyet meclisi riyaııet divanı bu teklıfleri erkek ise Türktür. Evleneceğiz.. ailesi nıem Birincisinin iki çocui'.,-u oldu. Anneleri 
d-? lı-u ve gerek bugünkü ynılarda tnkib hat verm:yecektir ... n kabul ettiklerinden bir emri vaki olmu~ _ nuniyetle razı. Fakat benimkı biraz an" ne çok iyi tahsil görmüş bir k dındı, Frnn ız
e~r~imiz gaye milletlerin d~ ş~hıslar gibi Bu beyannamede bir nevi faşizm, bir !ardır. Etbabı mucibe rir claha ve dilchılc percst, şiddetle muhalefet ediyor ve ben ca, Almanca biliyordu. Çocuklarını ne dıJ 
yeni snrtlarn uymak mecbunyehnde kala - parça nasyonnl soııvP.li-~m. bir miktar da gözden geçirilirse anlasılır ki Sovydlcr Bir- koıkuyorum. Vakıa imdi beni seviyor. Fa iyi büyüttü. e kadar da mes'uddu. ~ivey. 
bileceklerini nnlatme.ktan ibar~ttir. diktatörlük havdsı es:nektedir. Şimdiye ka- )iği ccharb tchlike~iıı nİI' Rusya için arttı _ kftt sonra vazgeçerse ne o1urum, Ne yap - tamamen kaybederek, mükemmel tüıkço 

iki giin evvelki ga7ctelcr (dsviçre yeni dar en geniş ademı m~tkt~zıyet prcnsiplerile ğından ve Rusyamn «silah ve di~er lü - malıyım denıiniz} » öğrenmişti. Muhitine int:bak etmişti. Son 
§artlara intıbnk etmelidirı> ve ııSovyet Rus- idare olunan diinyan!n en hür, en serbest ve zumlu eşya l tihsalinde kapitalist rnemle - + senelerde İstanbuldan aynldılar, l nhmin c-
yada İş saatleri arttmlıyon> ~ibi başlıklar federal bir milleti, hviçıelile~, yeni ~aıl - ketlerden daha az hazırlıklın olmasından lştc bir sual ki, benim öte<lenberi mü - derim ki, el'an meıı'uddurlar. 
11ltınd bir t kım malumat veriyorlardı. 1 rn intıbnk etmek ·~in, münakaşa etmeden endişededir. O, ubütün imtihanlara haur d faa etmekte olduğum pten ibc uyınak Bunn mukabil ikincisi tamamen bed • 
Bunlar da milletlerin şahtSlar gibi yeni ._nrt- çalışmağa davet olunuyorlar. Disiplinsiı:li- olmak» ve bunun içi:ı <ıdaha ziyade ma - tek kelime ile cevabını vermek kolaydır. baht oldu, erkeğin aşkı geçicı idi. Bir mud.ı 
lnra uymak mecburiyetfode olduklarını ğin, entemnsyonnlızmin, milliyet•iıliğin, den, kömür. petrol, uçak, tank, top, mer· Vaz.geçiniz. iki ayrı nkn men ub olnn - det ııonrıı ayrıldılnr. Bu, öyle bir { cin llo 
gösteren baz.ı emarelerden başka bir ıey vatansızlığın ve nihavet az çalışmanın ko- mi, otomobil» ilh. •• Y"pmak mecburıyetini lnr ara ısıda yapılan evfenrr.eler ekseriya neticelendi ki, bu sütunlarda teferru tına 
değildirler. ca bir memlekdi bıJtÜn o geni~ vaılıklan, duymaktadır. Fuat esbabı mucibe layiha- iyi netice vermez.ler, diyebilirim, f~kat hu- girişmek istemem. Şimdi fikrimi soran gcnı; 

Dün de öğrendik ki Sovyet Rusya yalnız orduları ı;•e şanlı tuihil-: birlikte ne hllle ının amelelerini 10-12 saat çalıştırdığını eusi mııhiyctte münferid bir ı;ak a)iı. bu kıza ne diyeyim) Tnlih, tcımdiıf, kendi 
Be•"rabya ı • d • • d w•ı . d k b"I W• • F d ..ı h p b '11 .• k ld d • v"'k'ııyı ı'ncelcmek ı'cab edı'nce biraz zor - hı)gi i ve sevdiği erkewın le r kteri ne de .,.. n n ıa csını egı , aynı zaman a oya ı ecegını göstıaren, ransa an oa a ve ıızar ve ayram talı ennı a ıı ıgını ... d ) k B ) "" 
B k H bd R 

· - rece.> c kadar yar ımcısı o ııcıı ) ı e1t 
üyü · ar en sonra omanyaya verilmi açık ve daha nı;ıklı bir misal aramak la - iddia ettiği cmperyafüıt devletler •'"oba luk)a karşıla,tığımı g:,ruyorum. ltnbil değildir. O halde? Jşte bu noktadt1 

olan, eski Avusturya - Macaristan impara· ••m mıdır? l l•te ln•ırrf" hükumeti, birka" hencrileridir) k •- TEYZE ~ .. .. " ... Bu dakıkada gözlerimin onune pc ya- 6U2U .. esiyorum. 
torluğunun Bu ko .. ·ina viliiyetinin şimal kıs- ha ftad~a~n~b~e;;r~İ_?:y!a!!n~ıb!:a:.?':!!ın~d!R:!...!!oy?:!!na:n~a:,n:!_.~b~üı;y~ü!k-~--:ı---'~J>e=ya:,:mı::_.,:'...:,:1"::c:ı.,; .. ::;Y~1:•:da::.,> _,.;._.:;::..,::.:.:;:;;.:;;;;;..;:.;,;;;,;;;.;;;;;.;.;..,; __ _. __ , 

IDE<A DON 1 
Örgü çocuk elbisesi 

. . . da on beş 
. . • . .. ü· (rneS "kern-

Cenııı bır la.atık org 'lb'SC!ine mu 
ilmikte bir ters) çocuk e •• ı. Ceket. panj 
mel bir kumao vatlfesini go~u1.~· Yalnız ~.0 

l d "ru ur. d" or-ta on hep i bu örgü en o \en uı 
kapaklarile. devrik. yuvarlak ~a dİiZ veY8 

gUden y pılır. Pantalonun ~~}~ne 
tera-yüz örgü bir sentür g~ın~· 

Her kndın bilmetid::r \e)'in 
Soğuktan morlaşan bunınlnrı gece cide 

20 gmm alcool c.anıphrl- ve 20 graın ~lıne• 
salicylique'dcn ynpılmış bir losyanla 81 

lidir· 
Sıcaktan kızarnn burunlara, gene gece-, . e 

}eyin. ~u ilaçla ııürınelidir: 15 gr. glyccnll ' 
15 gr. talc, 1 S gr. oxyde de zinc, 5 gr• 
icht)'ol, 50 gr. eau distillee. 

l.Jer iki ine de ııcak ıu ile ayak ban} o!U 

pek iyi gelir. 

~Son P""~aH nın edebi tefrikaaı: 57 

GARİB BİR izDmVAC 
' 

Seyahatinizde tize refakat ettiği
mi istiyor musunuz? Zavahiri kurtnımak 
bakımından fena olmaz! 

Haluk bililihtiyar güldü: 
- Benimle Halebe mi gelmek i:ıti

Y?,rsun.uz) Sehir~e kalmayıp bir düzüye 
koylcn dolnşacagımı ve kim bilir nasıl 
hir ömür geçireceğimi düıünmüyor mu
sunuz? 

- Sözlerinize bakılırsa seyahatiniz 
uzun süre~ek. 

- Oldı..kça... Bunun sizce bir e· 
heınmiyeti var mı? 

- Belki de yok... Birdenbire pek 
şaştım da ... 

1 
;-- Bnzı noktalardan hdki ele bu ay-

1'1 ıK 8° • 0 
• h ızın ıçın ayırlı olacak. 

Hayırlı mı? Maksadınızı iyi ıın"la
:rnıyorum. 

Bu son cüml . .. 1 k .... b · cyı ,oy er en yuzune acı 
ı.r ~ d n diımıüştü. O sabahki giizel ve 
d~ k dnatler, aralarındaki temiz arka
m· ~) N emek birdenbire yok oluver
n~' . . eden Handandan bahsetmiş, o-

K ndiı~ı.n ° 2nlim kadını hatırl ımı~tı? 
'"n ıııne neş' ·ı 1 1 H 1 k bu . A c ı e ge miş o an a u un 
.. snmıhmı aatlerinden istifade etmesi 

murcc.cn olmaz mıydı? 

~!z~ çok arayacai'hm Haluk. 

Bı:t.ı .rahatııız etti~im halde mi? 
enı · · " Koc nı:ın rahatsız cdiyor<ıunuz? 
ının so:derind k' h k'kA 

anlıynmıyordu. c ı a ı ı manayı 

- H yır, beni tnh . 
nuz. atsız etmıyorııu-

0 dakikada, guya b le 
büsbütün k n hrmak u 1 _ arı 1k vnziyeti 

k rna~adil • · · 
bi. yeme oda ının kapısı birde ı~ı~ gı-
çıldı. iv.et meyus blr tavırla i en.bıre .a
_ıi Orada Zeyneble HalAk ç~~ıye gıro U u gor w •• 

tehmin ~tmemiş, sadect- Nac:iye ~ce~nı 
el -vesilesile Zeyneble son bir / 1f zıya

T .-ak aT7.usunu yenemedi~·, ·ı ~ akko-.. u""' b çın .. 
•· tcndar ;ıkmıştı. 0~-
ke J taJCıkun rkası kapıya dönüktU. E 

t 8yak Acslcrini müteakıb Zey~ebf
k~ıGnde hlisıl olan değişiklik naza11 dik~ 
yıı 

.... =:- ..... •_ ~::_ 

Naltled.n: Maau.n TcJa.in Bnlrancl 
katini celbettiğinden başını çevirdi, iz
zetin bozuk yüzünü, kı:uırmı, gözlerini 
gördü. Tekrar kansına baktığı vnkit o
nun yanaklım kıpkırmı.z.ı idi. 

Beceriksiz İzzet. vaziyeti büsbütün 
müıküll~tirmek içinmiş gibi, tabii bir 
tavırla yakin ıp kendilerini se!aınlıya
cak yerde. bir iki saniye bir heykel gibi 
duvarın dibinde durduktan ıonra bir söz 
süylemedcn kapıyı öfke ile kapayıp ko
§n ko n merdivenleri indi. 

Onun bahçede U7nklnşan ayak ecııle
Tini dinledikleri müddetçe karı koca bir
birlerine hitab etmediler. Zeyneb l lalu
kun konuşmasını bekliyOTdu, hnlbuki o, 
undan bundan bahsetmeğe bn !adı. Ge

çen h"di eyi mühimııememşj gibiydi. Fa
k t bir z ıonra veda için karısının djni 
tuttuğu vakit heyecanlı bir sesle: 

- Yüzüme bakınız Zeyneb! dedi. 
Genç kız başını kaldırdı. Nazarları 

birbirinin iç.ine gcı;ti. 
- Biraz evvel rasadhane volunda i

ken bann birkaç hafta evvel bir gece ha
z.ırladığımız plandan bahsederken. o za
man bu planın ehemmiyetini tnkdir ede
cek halele olmadığlnıZJ, bunu şimdi an
ladığınızı !IÖylemiştiniz. Zeyneb, bu 
miiddet zarfında aşkın ne demek oldu
ğunu mu anladınız? 

Zeynebin yüzü tekrar kızardı, baeını 
yana çevirdi. 

- Bana bu 1Uali sormamımızı rica e-
derim Haluk. 

- Niçin Zeyneb? Aramızdaki anlat
mııyı hatır\ayını:ıl Benim de kendi hattı 
haıehtimi tayin etrncğe hakkım yok 
mu? Cörüyorııunuz ya '8ka etmiyorum. 
Sizden cevab beklemekte haklı değil 
miyim? 

- Yalvarırım size Halttk, bunu bana 
sormayınız ... Yoksa ... 

- Soracağım Zeyneb mutlakn bana 
c,..,vab vermelisiniz! 

Gene; kızın gözleri yaşla doldu_: 
- lsrnr etmeyiniz.·· Benim sıze her 

§eyi açıkça söylediğimi biliyorsunuz Ha-

luk... Çok ü tüme düşerseniz !Öyleme
ğe mecbur kalacağım. 

- Fnkııt söylemek istemiyorsunuz 
öyle mi? 

- Hayrr... Bunu yapamıyncnğım •• 
kabil değil? 

Hnlukn. kendisini sevdiğini söyleme
ğe nasıl cesaret edebilirdi! Cenç adam 
onun geçirmekte olduğu buhranın m hi
yetini nnlnmndan kaşlarını çatını tı, 

- Pekala, l!lrar etmiyorum Zeyneb. 
r:.aasen buna lüzum da yok: bilmek is
tediğim eyi öğrendim. Şimdi gidebilirim 
nrtık .•. 

Hic; konu~madan köşkün kapı ın kn
dar gelmişlerdi. 

- Allaha 15marladık Zeyneb. 
- Hemen mi gidi)•orsunuz) Bu a-

atte 'apur yok. 
- Burada bir arkndnsa uğrnyrp dört 

v purilt' Bebeğe geçece-ğim. 
- lstnnbulda e yalarınızı ha:zırludı

nız mı? 
Evet. 
Treniniz yarın kaçtn hnreket eli-

Tren mi? Ben tay ·are ile gide
ceğim. 

Zeynebin etnıfı birdenbire karardı. 
- Yarın akşam Halebde bulunmağa 

mecburum. Annem birk ı; gün C\ vel bir 
mektub göndermiş, o ldi~ıd avuk tın e
line varmadan evvel benim omd bu
]unmaklığım lazımdJr. 

- Hakkınız var •.• Fnknt ko1unu:d .. 
- Tayyareyi ben idnr~ edecek de-

ğilim.' Yolcu tayyare ile gidece~im. 
- Hiç tehlike yok mu Haluk~ 
Bu suali sorarken kalbi goğ~ünden 

fırlıyacakmı~ cibi çarpıyordu; foknt ko
cası bunun farkında olmadı, l:ıko.yd bir 
tnvırln omuz silkerek tadece: 

- Allaha ıamaı!adıkl dedi, 
(Arka ı nr) 

~Bunları 

~ biliyor mu 
L idiniz? 

Bazı Eskimo adetleri 
Eskimolar, hiç 

bir zaman teşek· 

kür etmezler. On
larca bır kımsenin 
bır diğcrıne yaptı

ğı bir iyilıği te
şekk-ürle gidermek 
a ıb ve çirkindir. 
İyilik mukabilinde teşekkür etm k d ğil, 
jyilik yapmak borçtur. 

Gene Eskimolarda bir {ıd t vnrd r. Bir 
erkek ava gittiği zamnn o erke in karısı 
nkck avdan dönünceye kadar hiç kim
se~ le konusmaz, av birkaç gün Stirsc b ·ıe, 
!kadın birkaç gün hiç konuşmadan vakıt 
eeçirir. 

* Acaba kaç yaşmda ? 
Mrşhur 1ngilız 

'knpt.:ım Coak'm 
bundan 160 ~ene 

evvd Londraya 
get r~ic; olduğu 

kaplumba~a elan 
sagdır. Knptan bu 

~aplumbağay1 Tanga adasından getirmfş .. 
hr. Kaptana kaplumbağa~ ı veren adanın 
hfıkiıru, ibu drnplumbajnmn büyük babası 
larafındnn tutulmuş olduğunu soylo
mıştir. 

* Eski ve yeni birbirinin ayni 
Esk1 Roma ara

balrırınd t.cker-
1 kler arasındaki 

m fE> nltı kadem, 
s iz blH;uk p:ır

mnklı Bugün in
gil!cı E:deki biifün 
tren hatlarnnn ray arıı1u"ındald rreaa!-et' 
de altı kadem sekfa b.ıçuk p rm~kl.r, 
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(Memleket Bab~rleri) 
Don lzmitin kurtuluşu coekunl C!eıi~?ıuda yeni . 

Y hır koy kuruldu 

İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 
İstanbul Umumi Meclisi Azasına, 
İstanbul umumi mec.11.slnin 317/940 Çarşamba günü saat 14 de bit gftnlilk fntalAde 

toplantı yapması takarrür ettll inden sayın azanın muayyen gün ve saatte amuml 
meclis salonunu teşrıfieri rica olunur. 

Ruzname: 

1 - 'Oskildar _ Kadıköy ve havallal Halk Tramvaylan Türk Anonim Şlrket!Dk 11111a.. 

tezaboratıa kntıuıandl Gelibolu (Huswıl> - Kazamıza bağlı ve 
merkeze yakın bir sahaya '19' evden milrek • 
teb bir göçmen kafilesi bir kaç sened°enberJ 
iakA.n edllmiştl. Bu göçmenlerın yerleftlltle -

takbel şekli hakkında rıyuet makamının teklifi. (MGI) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan . 
Bu münasebetle büyük merasim ve 
ryıldı, heyecanlı nutuklar söylendi, 

içinde bu mes'ud günü tesid 

resmi geçid 
halk sevinç 
etti 

lzmit - (Hususi) 'ehrimizin düıman it-- kun tezahürab perde. perde yükseldi fstik
p)inden kurtulutunun yirminci yıl dönümü lal mal'fl ıaLnırken ıanlı Bayrağımız direği
cotkun bir merasimle kutlulanmıtbr. ne çekildi. Törene i§tirak eden yiiit asker· 

Ba m~·ud hadise münaaibetiyle İzmit ler. milis .kavvetleri, ıporcular, mektebliler 
hattan bata bayrqlarla ve takı uıferlerle parlak bir ıeçid re,.mi yapblar. Bundan 
.e.lenmi,. ber taraf teZ) in edilmiı bulunu· sonra tehidliie gidildi. İzmitin istilasında 
7ordu. şehid düten vatan çocuklannın aziz hatıra-

Sabah 1aat 8.30 da Vali, komutanlar, lan anıldı. Gece l:tmit bir nur ziyası için
mektel:ililer muhtelif teıekkürlere mensub de pınl pınl yandı, yer yer eğlenceler tertip 
mümeuiller kahraman ordumuz zafer ta- edildi. C.H.Partisi ınerkez nahiye heyeti 
.... n yanında mevki almışardı. On °binlerce belediye bahçesinde tertib ettiği balo ha\ a
halk etrafı çevrelemiı bulunuyordu. nın muhalefetinden tehir edildi. lzmitin kur-

Saat dokuzda aıkerlerden ve milis tuluı bayramına bütün köylulerimiz de İşti
lnn-vetlerden bir grub lzmitin kurtuluıunu rak etmifti. 
tem.U ederek bu takın altından sreçtiler. Atatürk anıtına ve tehidliğe muhtelif 

Halk milli kuvvetlerimizı çiçek yağmuru- tetekküller tarafından çelenkler konmuıt:ır• 
na tuttu. Konfetler abldı. Alkıt ve yata ıes-
Jeri etrafı sarstı. Bu anda bütün fabrikalar ÇukUrOV&da JOI faaliyeti 
•• limaada bulunan ıefain de düdük çala-
rak mılis kuvvetlerini selamladı. Saat 1 O da Adana. (Huaual) - Çukurovadakl kua~a
ı, n lzmit halkı Atatürk anıtı önünde lar arası yollan inşaatına başlanDllftır. Ilk 
toplanmııb. burada lzmitin kurtulutuna aid hamlede Kozan, Kadirli, Tanus yollan, Kan 
laeyecanlt hitabeler irad edildi. Milli Şefin Iıgeçld ve Çakıt köprüleri ini& edllmekte
lzincle yürümeğe and içen lzmitlilerin COf" dlr. 

( Amasyanın güzel bir köyü suya kavuştu ) 

r1 bu mahalle (Koruk.öy> adı verilmiş ve bu 
yeni köy evleri temiz badanalı olup yeşil -
lenınlf fidanları ve iyi .siı.rülmüş nadu tar. 
laları ve yefll ekinleri ile yenl köy firltı bir 
manzara arzetmektedir. 

Kaysarida sekiz çocuklu 
bir çift 

Kay.seriden yazılıyor: Yukarıda gördüğü • 
nQI resim Pınarbaşının Ağırtmak k.öyünden 
Yuauf otlu Mehmedın altısı erkek 1lc1l1 kıl 
olmak llıere sekiz çocutu ile kanama atd -
41r. 

Oünlilk kazancı elli kuruştan ibaret olan 
baba: kalabalık allesın.ı kıt kanaat geçindi.. 
rebllmektedlr. Çok çocuklu ailelere yapıl • 

Kalay ve Ntşadır Fiyatları 
2. numaralı llAn: 
Kalayın maliyet natına toptancılar tarafından azami gayri aati " 15 perabmdlıl.Oer 

tarafından azami gayri safi " 10 kalıp mşadır lçln t.optancılar tarafından uamt PJ. 
11 atı % 25, toz ni§adır için uamJ gaJ?i aaft " 20 ve her ltıai için peratendecllllr tara
fından azamı gayri san % 20 Ur zammının tomlayonumuzca muhik 16r01ecell 1'I b• 
maddelerde toptancı ile perakendeci araaında mutavaaaıt için klr pa71 ubul edllllll7L 
celi llA.n olunur. (545'1) 

As'keri liselere öğretmen yetiştirilmek üzere 
talebe alınacak 

ı _ Askeri liselere asker! ötretmen yetlftirllmek üzere Harb okulu kadrosuna. allı lala 
alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; Harb okulu talebe.il olarak Ankarada Dll-Tarlh_Coğrafya Fakltt.-lnde 
ya.bancı dil talı.sili görecek ve a.ateı1 öğretmen yetl§tirileceklerdlr. 

S - Kabul şartlan. 
A - Harb okuluna girtf p.rtlarını tamamen haiz olmak. 
B - Lise olgunluk imtihanını yermJş olmak. 
c - Yabancı dil bllglsl yukan df!l'eCede bulunmak 

4 - İsteklilerden seçilmek suretile alınaca1r talebeler tngillzce, fraD813C&, awnca 
branşlarına taksim ve fakültenin 940 :941 tedrisatına l§tlralc ettlrUeceklerdlr. 

5 _ İsteklllerltı enak ve veaılkalarlle Barb okulu komutanlıtuıa ve fazla tafallU almak 
J.stiyenlertn de askeri liseler mtlfettllllğine müracaat ebneleri ilAn olunur. (14'10) 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALVANA 

Ta:uamen tediye edllmlt mmayul: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

l\lerkezi: MILANO 
BOtthı ttaıyada, 1stanbul, tzmır. Londra 

ve New-York'ta ıubelerl n.rdır. 

Hariçteki bankalamlm: 

Ankara bor•••• -·-
Açıllf - Kapan1.1 28 Haziran 94tı ı 

Londra 
New-Yor• 
Part.I 

ÇEKLER 

ı 8terlln 
100 Dolar 
100 l'raııılc 
100 tmo. ft. 
100 BeJga 
100 Dnhm1 
100 Llftı 

ıso.-
1.11'11 

it.Dil 
1.-ı& 
0.1111 
UI 

BANCA coMMERClALB lTALİAHA 
makta olan prdımdall istifade edebilmesi P ıa Ma .. • .. llle Toulouae ıcıce, 

CFranco · ar ... , ...... • • 
lçln allkadarla.ruı cllkkaı nıu&rlaruu celbe - Menton, Monaco, Montecarlo, camıea. ıuan.. 

ceı:ıenoe 

Br11t.Ml 
Atin& 
eor,. 
Madrld 
Buda.peftt 
B11kret 
Be)Crad 
Yokobama 
St.olcholm 

100 Pettt& 
100 Pensi 
100 Lq 
100 Dmq 
100 Y• 

1U'lll 
2Unl 
o.-
1.1111 

11.-derbı. 1e1 _ Plns, Vlllefranche - aur - ıhr, CU&b • 
Janca CMaroc>. 

Tavzih BANCA COMMERciALB iTA.LtMiA • BO- Mam T• t.ıaTllAt 
lzmlt valJslnden ıu ·mektubu aldık. Aynen MENA: Bucareat. Arad, Bralla, Bruo:r. OlııJ 1---------------. 

100 t..YeO xr. 11• 

neşrediyoruz: Costaıua, caıaz, sıbıu, Timlchoara. &bam tlzeritıe muamele olmamp. 
Ama.,. (Huınui) - Amasyanın en 1 rasimde vali Tallt ve vilayet ve maar[f 8 Hazıran 940 tarıhll gazetenizin aıt,ncı BANCA coMM.l!!Rell'L! lTAt!ANA !: 

111Unhlt ve mahsuldar köşelerinden biri o - menaublan hazır bulunmuılardır. Vali ve aayfasının tic;Uncll ııfttununda (Adapazarın BULGAR~ Borla. Burgaa :PloTdlY, Varna. ...................................... _._ ... 
lan kitla,. köyü ahaliai köylerinin suya ka- muallim Abdullah Erdem tarafından birer cıa alan bir kazan içinde binlerce altm bu: BANCA COMMERci:ALB iTALİANA PBR stanbul Levazım Amirli-
TUllDUI münasebetile fevkalide sc:vınçli nutuk IÖylenmit. davetlilere bir yemek zi- lı:nmuş) başlıklı yazın11 üzerine mahall .. D L'EGİ'lTO. Alexandrie d'Egypte. Elbhlre. g""'"ınden ver"ılen Harı" .. 
• lfin yapmıııtır. Köyün can damannı yafeti verilmiftir. Miaafirler köylülerin 1a - yaptınıan tahkikat Te tetklkatta bu hah;, Port _ Said. "' 

·-
WI eden .. au mes~leainin kökünden hal - mimt !.ezahilratile geç :v~kit uğurlanmıılar- rln dotruıutuna datr mOabet bir maltlmat BANCA COMMERCİALB İT.ALİ.ANA B Askeri Kltaatı lllnlan ~İlbüt. koye 3.~00 me~e uzakta buluruuı Au-~ ~ - ~. lı.alledi~~ - elde ed lemcmi4 olduğundan keyfiyetin gaze. GRECA, Atina, Pire, Bellnlt. 

1Jk •uyu koye....-ilmlt'h'. lfu ıııuna- den fevkalade memnundurlar. Reaım koye tenlzln ayni ~tıtunlarında dercini rica Pde MMBRCİALB tTALİANA Mı 950 br1lf 
!stt merasim tertib edilmiş, bu me - su getirme merasimini tesbit etmektedir. rlm. • TR~~MP~. P1hlladelpbla. ıaaBe=:':d~~ ~:t~n~JI 11'1/MI Pa °: 

BANCA COMMERCİALB trALlAHA zartesl gilnil saat 11 de Antarada il. il. V. bütün emekleriniz bota gider. Halel, ve 
Musul halkının uğradıiı akıbetten .. Jcı. 
nınf.» 

IAYIAIS 
Bu .Uk6t karıısında bü.biltün ainirle

ıı.a 11.aı 
- Garil)ronunuz ya 1... - diye bay. 

lardı - Hepiniz ilerlemek fikrinde oldu
jaaaz halde, ordunun h.,ına seçmek 
-~ gösteremiyorsunuz. Vaktimiz 
41.arclU. çabuk karar verelim. Aramzc:la 
M iti bafanacak bir .kahraman yok mn) 

- Sen vanm. 
Bltüa bakıılar o tarafa çevrildi. Ket-
~ ~ Mkaeni bulan bu sün gormiit 
~ ~Pünü sererek ayala kalkm• .... 
~takdirkar bir tehııı..Omle: 

- Seni 'biliyorum ICetboğa f dedi. 
8a eözden alınan ihtiyar: 
- Kmurumu affedin han hazretim 

• •• Wr adım yiirüdü - Hiçbir kuman-
.... Iİzİn yerinizi doldurmak iktidan
M malik olmadıidu Lildiiim gı'bi kendi l!F•-DI de pekli& takdir ediyorum. B• 
~M-~te rainıen arbclatLtnn •ükG

Mrt-nda •rf emrinizi 7erine setir
~"iı ... .- arzmile meydana çıktım. Eler ten-

~±-wunamz haddim ob:Qa.yaralc ba 
........ bLuJ ederim. 
~ LllyGJt bir muhabbetle merci 

lfNlll!llllmd'um antım okfadı: 
- Tnazu söıtenne Ketbofa t Her
tlbl' healm de takdir ettiiim yüksek 

M~ıai .iuUr yeltenme! Bilirim ki de
~,.,,..... TbnuçWn en iyi tale'belerinden biri 

... SSoLutaym en yakın arkadap• 
~ yılclanber .ıirmediiin uvq. 

•rllıaecliiln yer kalmamış. Artık yor
ft ihtiyar11n doıtum. Oiullann, to

~~IQ daıurken bu kızgın çöl gilae,i
albada en ağır bir vazifeyi 11rtlamak 

ma dü.,r) Sen artık ıerin bir kö-
7811 gelip dinlenecek bir çağdasın 

lfı'-Jllııw;tpll. Seni beraber 7Ul'cla götüımke 

~·· Pf1Ddaki ıenç .. rsıldı ve ai
teeak aibi kıvrandı: 

~~••·hu fenaLğı yapma hakanaml. 
-~ırt:Mılmek terefinden mahrum et• 

UJlljNpaifla alttnıı yılını uğurunda 
.... Wr ıayeden fU birkaç ıünfl-

J'caan: H,.,,. Aclnan Gis 
mü nasıl eairgiyebilirim. Beni yurda gö
türmek bir l6tuf değil, bir cezadır. Ma
demki ihtiyanm fU halde •on ıünlel'int 
yaklqtı demektir. Yul'da dönüp miskin
ler SJDi yatakta mı ölmemi btiyol'ıu
nu) Senelerce ettiğim hizmetin mUk&
fab bu mu olacak) 

Beyaz 1akalı üzerinde iri cöz Ptları 
yaYarlanıyoTclu. H.a&scl mUteealr oldu: 

- OzQlme Kethoial. Senin rahatın 
lı;ia .&ylemlftim. Mademki istiyonun o 
halde bu dakikadan itibaren o'ldunua 
kumandanı senıin. E:aaaen bu yazifeye 
en layık olan da sendin. 

Kumandanlar ilhanın karannı büyük 
bir 1evinçle alkı,ladılar. Çok tecr6b.U 
bir uker olan arlcadaılanna hep.tnin 
itimadı vardı. Bu karardan ıonra ordu
nun m&takbel hareklb hakkında sörü.
meye başladılar ve bu :nühim koallfDla• 
lu •haha kadar sGrdü. 

-4-

Hel&gO Karakuruma hareket ettikten 
eonra Ketl>oğa cenul>a doğru inmeye 
hatladı. ilhan ordunun mGhim bir Jaanu
nı da Lera'ber sötürerek ona on bin 98Ç

me .UV.rf bnakmıttJ. hı:i kıymetli lcah
Tamanımız Ankboia Oe Nayman da bu 
Mivarilerin lı:,umandanlan ftraınncla bulu
nuyorlardı. Ketboia evveli Nabhuu a• 
lıp Gazzeye kadar jlerledi. Sahilde Lu
lunaıı Franklar Helagtl ordusunun Filis
tine ainnesine M:vİnerek ona hediyeler 
sönderdiler. Artılc Kölemenlerle çatpıf
mak 'bir emri vaki olmul'tu. Ketboia 
har'be girişmeden önce 1.nnuçinln Adeti 
veçhile Kahireye bir elçi ile Hellg(\nün 
L1r mektubunu ıönderdi. Mektub IU te
kilde idi: 

cCarbdan prka kadat' hüküm aGren 
batün hanlardan kuvvetli olan paditah
lar padişalıı Hel&gtl han tarafından: 0-
nua fUtuhab itltihnanlt bir terdir. Or
dulan aayı11Zdır. Mt... •IDetlerH Bana 
bq1 IMubetmek pfletinde ..Uunmayın., 

Herkes Tatarların hücumuna karp 
bazırlanmıt olmakla beraber bu mektub 
Kah!r~e tiddetli bir infial uyandırdı. 
Bu ınfiale tecavüzkar bir dütmının teh
didinden ziyade eaki bir kinin alevlen
mesi .. ile olmuıtu. Ek..eriai Cena.iz istili
ıından kaçmıı Oğuz ve Kıpçak Türkle
rinden teıekkül eden Kölemen orduıu 
ara11nda onlann zulmüne uirama11Ufo 
akraba ve arkadaılanndan bir kqı111 
onlann zulmüne kurban verm....ı. pek 
az kimse vardı. Bu fellketsı•.ıtırln en 
baflnda Havarzimtah ~anının hed
l>aht bir uzvu olan _...n Kutuz buluau
yordu. 

Tatarlara .. tp healenen ltinla arka
sında pli fakat bQyüJı: bir lcorlı:u yer a
L,,orcha. Timuçinin avuçları kan içinde 
dUnyaya geJdiji giindenberl onlar göz 
ko~duJdarı her ülkeyi elde etmit. srirdik
len her Ba'Vafl .kazanmıılardı. Yann Ka
hireyi bekliyen mukadderatın diin Nan
kin, Buhara, Semerkand veya Bafdad, 
Haleb, Şam tehirlerini elİr eden akıbet
ten farklı olabilecefinl kim iddia edebi
lirdi) 

Bu noktalan ıöz8nllnde tutan Kutuz 
tehlikenin bllyüklUifi br1111nda kendi 
bllflna hareket etmelcten çekinerelı 'bir 
kurultay toplamıttı. Beylel'den bir kımu 
diipnanm kuvvetini ileri .Urerelr mlat
mak tekliffnde bulundular. Fakat Bay. 
ban ve arkadqlan bu fikre flddetle iti
raz ederek, ne oluna ol.un dUpnana 
k&111 durmalıyız dediler. Bag(lne kadar 
Türkler daima böyle hareket ettı'lderl P. 
bi busün ve bqUnd• aonra da bu J'ol
dan y6r6yeceklerdi. Yalnız burada ga.. 
rib ve can 11lucı Lir nokta vardır ki bu 
da her iki tarafın da ayni kanı tafUD..._ 
iki büyük ordunun da asil Türk camia
•ına DJfensub bulunmaudat.. Tarihin bq. 
yük hatalara. Lütiln dilnyaya hakim ol
mak ihtiruı, din ve gaye ayrıLiı Lir ke
re daha bu kanlı karde, kavguına se
beb oluyordu. Kurultayda Baybarsın re
yi galebe çaldı ve Kutuz dilşmana karp 
yürümeyi kabul etti. DerluJ toplanan on 
iki bin kiıilik biT ordu bilyük n1asraflarla 
techiz edildikten bir mlkldet sonra Ka
hireden Filistne hareket etmiıti. Bu or
du nwı batında Kölemenlerin • müııatu 
kumandanı ve lu~lyemizin kıymetli kal.
ramam !mir Baybare bulunuyordu. 

(.\llmm nr) 

TRUBT COMPANY - New-Yort. satınalnıa komisyonunda kapalı zarlla • • 
Müfterek Bankalar tın alınacaktıtr. İateklllertn 3182 Ura • h.. 

t pour l'&JM ruşlut tat1 temlnaUarile blrlitlıe tetllf 
Banque Françal.se et tallemMI mektublannı ek.siltme .saatinden bir l&llt 

rlqı•e da sud, Parla, evveline kadar tomlayona vermeleri. 
Arjantınde: Buenoa • Atru, RoaarlO dt (ti) (•1> 

Santa f6. * 
BRESİLYA'daı sao..Pauıo n başhca it • Beher tatunına lllO kUl'llf flat ıa1m11a L 

birlerinde pbeler. dilen 30,000 takım çamqır aatm aım aütlr. 
~de: SanUago. Valparallo. Beher tümıı bir don ve bir ı&mJeldwıı lba-
OOLOMBİA'da: BotOta, Barranqullla. Mt ret olan bu çam&fll'lann kapalı 1111'11a ek • 

dell'.n. slltmesı 1/1/HO Pazarte.st stntl ...ı 11 dl 
URUGOAY'da: Montevtdeo. An.karada lıl. M. V. abna1ma tamllJımDdll 
Bll\CA DEi.LA svtzzaa b'ALIAıuı yapılacaktır. fatetınerfn l'100 Jlrabk tmll -
Luıano. Belllnzona, Cb.la.sso, Locamo. natıarne birlikte tekllt mettublarml ~ 
&uricb, Mendrlalo. • me 11.&ttnden behemehal bir A&t en.11D9 
BANCA UNGAaO • trALiAK& L .. kadar mnk1h' lımniQOD& 'ffl'Dlalld. (llft. 
Peşte ve bqlıca phlrlerde pbeler: nameli 180 karafa ~ml.l10Ddan alma". 
HRVATSKA BANK D. D. ('8> ,.., 

Zaıreb, Suaat. * 
BANCA tr.&Lt.uıo • ı.bılA Ptllömer tel1lml tartlle IO,• do ....... 
Llma <Perou> da bqlıca oel*lerd• pbt.. tinin tapah nrfla elralltmeıll 11'11111 Ball 

ıer: ıtıntı ..at 15 de Bnlncanda ubd :::!'!., 
BANCA 1TALIANO • GtJ'AY&qtJIL. ma tomıQonunda yapılacaktır. Vg • 
ouayaqull. bedeli 11,000 Ura, Ut '8mlnaü m llnıcbr. 
htanlNd mertmıh eartnameat herdn komllJonda llldllr. 

Tekllt mettublanmn etantme aatbldm bir 
Oalat..a, Voyvoda caddeli. Karata,..ıu aaat evnllne kadar Bnlncanda .. '~ 

Telefon 44MS. Terilmell. (50) (4901) 
lstanblll lrilıon: * 
Alalemd&D baa. TelefOG 12.o /1/11/111\1 15.000 1d1o ade 1alı tapalı artla llılm. ..,..._ .._ı meye tonmqtm. Tahmin bedeıı il.• !in 
tatwlı caddell No. MT. Tll9fcıa: üotl. ut temmab 1121 liradır. tbalıMl ll'IJlll OL 
ıtuaJar ıcan: ltaıJa ff lluarlnua lolD ma ren• ... , 10 da MkfJatta umt ........ 

ve TouriatlQue Cekleri n B. o. l 'l'&A.VBL. ma komlQ'ontmd& yapılacüür. lıt 7 E!lm1D 
LE'B ~ tanant ftllta1arlle tetllf mettublaml tlaale 
---· 1 1 R 1 ·- ..aUnd81l '1r ... , ~kadar ........... 

Terlllelerl. ljartlWnell !daıdnd LY. ....... 
atmaıma komfqonunda sBrlltr. 

<M> f..ı 

DOYÇE ORIENT BAB 
Dreecln• Bank Subell 

lıferlr.Hl: BerliD 

l'lrll~ ,.,,., .. , 

Galata • fatanbul • lzmtr 
Depos\n tat. Tütün G6mrilll 
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29 Haziran 
~ = 

SON POSTA Sayf 1 

--
a giren s~vye_t işgal Su h muahedesi etrafın a Alın nlarla 

ordusu ad isesi!_ ı I er lıyor Boğazı geçme Fr~~!.~111~~ •• :~)asıF~~~m•~l~~~~~.~nab.yo,.ttn 
dil JJolotof tnrnfmdan ~=:d edilen şUnh! SU- müsabakası hib değildir. Maamafih, bu sulh munhcde- itiraz ermektedir. 

• . illaştarafı ı in ı sayfada) nıe ınfısbet cevab ':e"!1
09 ır. b · 1 sinin tetkikine hemen derhal bnılanmn - N ısyonnl S4olsyali!ıt fırkasının organı, Av. ehirlcrinın bugtin ÖRleden sonra So~vyet . huncı nota ugün yapı aca mnaının Ve bu muahede müznkerabnın. Al· nıpn kıtasının müstakbel teşekkülünün de-~ ı'alo" ıamlonrlnn ;ıgol ed;Jmôo ol~••""" ..,.,.,, bükümetı, Rumen htlktlmetıne ver_ monyo ve lıalyonm lngôlıe«ye k '" ı..,b; mok>nt m0<kolo beynelmHel bi• konban .. 

.. ı yd t k d' . . uhn- nl blr not.adıı Rumen cevabının sa - d •--Uik be.si •-ra•ından . . . . A 1 d . len dil . h. b. cin ka e me tc ır. Nazırlar heyetı, ın _ diitl ye zih OnlaLa.saray enu..; şu .... • nıhayete erdrrdığı zamnn vnıpa m~e e - n muna şn r ı mcsı ıç ır zaman mPv • 
. )erin iaşesi j i n~ meşgul olmuştur. Pcır r b oım:ıdıJıını. zlrn Bovyet. tst.eklerlDdnelrmvn! tcrtıb edilen Bol}nzı geçme ve yuzmc mllsn - terinin heyeti umumiyesi ile birlikte )npıl- 2U b hsolmadığmın Peten huküml'tint-cır . 1 ''"rakntı ihtiva etmedııı.ını b ş - b k b ü ıl kt ı·'-k. ı k d b"ld' ·ı -m· • L.._ • ..s~ıı a~d 1 m kt liımento ann top anacaktır btr nrıı... ı> , b n nsı ug n yııp acn ır. mnsının daha doğru tc aıı:; ·ı o unma t ıı. ı ın m..... ı :r<ı_, ::ı.ı o eye e .: • 

Telefon muh· lx:rnb kesildi ur sovyd hUkfuneU, D:ıvlde3ko nun :o.va - Anndoluhlsannd.an denize athyacak olan Fransa _ Almanya ve Fnın - hnlyn mun- dir. 
Bukıeş 28 (A l\. ı _ D. N. B. br natınn ıt.tııa h ıl <'derken Rumen hu m~- yüzücüler, Bebekteki Galatasaray denlzcllık hedeler:i, 

0 
zaman umumi munhedeyc der- Hindi Çinide vaziyet Çernoviç ve Ki nev ile tel fon rnuha :ı tnfn keı d ille mutabık kalmağn !made 

0 
• şubesine kadar yüzecekler ve bu sureUe ml1. colunncaktır Tokyo 28 D N-13 ajan bi1<1 rlyor; k 

"d' R l 1 de hıı' d unu knbıı1 etmek mecbnrtye lnded r Bu- b k da bit 1 ol kt.lr • . .• Tolda Nif Nişi gazet.esı ve d er b 
1 

Ja. rotı murı atı n. omanya Ja ıı ın ·rnn· u ~l<f ki h l teklif eder; sn :ı n m ş acn . Frnnsa ile İngiltere ra!lndnkı mun se-

mlin k r ıo do > okıo, 9,,.,..b, ve J., - .. b nn;:., ':' lot~ab =~.::ıabl! om yo • 28 B" çok tn nınmış yuzUelllertn ".Unk ede- beıle•e geUnec. ,...,, knydedHmeUdô, ki. ;;o: • .::ıe:.:~• ç:!,~~;.K:.:.~ u!~d ' !di
li Bukovôn ile but ün demi<ynl~ m Jôl,.;I 1 1 14 le IUb 4 .Un! k bir cc 1 mtı.,.bakaya 32 ylttucü koydodllmlşth'. tam mana~ Ue mlinlerid •ulh mevzuubah !isi bu makama amiral D«oux'nun ta va. k

al tı muh cirlerin nnkline tahsıs c ıtn r:ın s a n nen Mili nbaluıyn saat 4 tc başlanacnktır. De- d '"ld' mütareke ancak bir vukıayı. 1 e-
' ,_ d vade zarfında bo~nltmalıdır. 1 llzü fil o l ta.ı klUbll ta egı ır ve . . k f' · · dllmeslnc rağmen mevkuni terkten J Una. bulunmarda ır. lı So ' t k • ı vttz Kislnef ve rece a nn y c ere na saray - muhasnmata nihayet venlmesı ey ıye•,.·u 
Sinema' tiyatro) - üç giin kııPıı ı.ıııeti 2 - V\'e ı an Çemo . d kl rn!ınd:uı mndnlyalar verflecektlr. ·ı t' ektedl'r Jngilterc vnziyetten eylc>mlştlr. 

• ')',c 11e AklU'rm nı 28 Hız.ıranda işgal e ece er - resnu e ırm · ' . A H:ırlclye neznretlnin bey.:matt.a bulun , b, 
Bulue 

28 
( A. \. l - Dah• ı k•"" h<' dlr Yarın yapılacak ho b .. d., ıutulmuşım. F'" "''" " 1 'h 1"""' mezun müm..,uı bu mtin .. ebell• yapt • be. 

üç gı.in müddetle, but~n ~em :ııırı ,•e u· 3 - Rumc>n hük{lmet\ mew.uubahs toprak- M"ll k 1 terketmek mecburiyetind: k~ldığı zıuinn yanattn Japon hükumetinin Fran.c;ız H•ncU 
tinlü •nliklni, ıi,·nt<o ,.~ ~···'" lanl•kl blltUn resmi dairelerle demlryolu .. 1 i Ume maç arı haııo ha .. kelinin ne olaca., bnçok dcfn ·- Çinisinin e.•kl ve yenJ vnllJeri arnsınd• h•çblr 
mumi konml..ô meneı!"''~;İdl ""' ""Is tının ••ftlnm ve mMun bir ••kil. Molll Jdlme maçlon bitmek üzeredir Yarın gilt .. eden •0rulmuştu" Rcynnud: 26 ~in - foklr thtlJdh mcvcud olmıyncnğı lim dmde 

Tedôyat tn~ı.";,,;, ,. ııe- de hlmov• ve t.-llmlnden mes'ul olacaklır. ve gelecek h•rto yapolacak olnn m~abaka_ yıatn bu ;htômaU Lond>ada b.ıh" menu~ bulnndnl!unn blldlnnl<Lir Gazete!.,, ihtilat 
Blila 

28
, JA A - u: o@rdeD .."'nno>I• - 4 - Rumen vo Sovy" mümcssfficrlnd.n Jarln uzadıkça uzıyan 1940 mml küme ıam- etmioti'- 11 H.W<a_nda •• 0 ?'m•n u~um bnkAnlnnndan b•h.ctm şse de Japon· nın 

Sovyrt kıt alon bu •"'""''' u< tcrkooll .. mllrekteb mnh"ll bir kom..,.n mezktlr top plyonası cin sona ernıı. bulnnoc>ktll'. Ge•cn komgôhm bulundugoJ Bno>c de, ••kcn vn- noıanndn 011<'nk >Tonsnda bulunon m• 
m bvavn ve •hn•h Do . ""'"'"' '8kl nn tabi ve nd•n dotacak mesele\orl hafta Fencrbahçenln Beotktaşı mntJOb et _ zôye• Ç-On;ile oçok '"'elle anlotolm.,ıo. 14 hüktlmct vardır. 1 a) 
dan ctrmı.ıenı' aa;:;:;;~: ed '"'" - httl l•ln l<ıplan colrtır. mesı üz•rine milli kftmentn bu son lmrşol••- Hozô•ando Tpu• ·da, Reynoud ve Bau - Suri,ede muh....,.t tam edildô 
len arn elen çele ır;;: ted yat tııtil Bundan b skn, Bovyet hillct\metl bu no • mo.ları ta.mnmlle ehcmmiyetlnt knybetmJş douin. lngiliz na~mndan. ~ranııa~a mu - Kudlls 28 (A.A' - Reuter: 

BD on Romanyıo t •onda Romnnvanın 28 Haziran .aat 12 ye vaziyettedir. Çllnktl Fen•rbahçe. oon 1kt moı.. ho,.mal n<ılcelenu•e. !n.!lıernmn huna Gene'8l M ttelhauser, Sur Y<d mab n _ 
tir ili< 1ayi• . babel• göre ka<br eevab vcrme.•lnl istemektedir. çını k•:rbel8C dalıl. mJJll kftmenln ,.mplyo_ ko..,, nbillümell ne .~lacago oorulmu tu~ mabn tallJ cdoldlf.ml blldırmı.,ur. G ıı rnl 

(Re r Bir e BerUn hü- Romanyanın ce,·abı nudur. On.lata.cıarayın lkinclllğlne kat'! na _ ÇlSrçil. hararetle verdıgı cevahvda, mana1sı Frnnsız bnyra~ının Surlyede dıı.lgıılanmakto. 
Londra 

28 

n t'lÇ l vn.s t~etıerın Be- 28 B:ızlrnn s:ınt 11 de Rom:myanın Mos - zarın. b kılabilir. Çünkü yarın Be lkta.şa mağ yere tenkidlerde bulun~ıyacagı~ı ve .n • devrun edecekıni fü\ve etmittlr. 1 

K" 

1 

ıı,::" ennt '""" '"'"' bUduddan kova clçL<i ... ~odnkl cevabı vennı,tır: JOb olsa dahi, gelecek hafla Vetayo yenmek g;lıer<nin, mumlfo 0 !dugu lo~~·~de, th~?,j Cenubi Ar.ika Fram.zlan 
kllmeUne ~ı b ctm • old• ıov-lta bn - Rıımen bllktlmeu BMarnbya Ue <hnall Ba- sureta., tklnel olnbDeecktlr. Şbndlltl halde ••non kud•el;nön !•.nıden '""""' toa ou Yohannesberg 28 !AA ı - Reuter •l•nm rnbynd~ t;,emeıerl ıçı~rl teyid eden kovinnmn asker! işgali ve bu toprt\klnnn to.b en şaynnı dikkat vaziyet. Beşlkta.şa alddlr. eylediğini bildinnışh. blldirlyor: 

daha ilc>r •~t ...... ••tır BU h llvcst şa.rtlarlle mutabık olduğunu bildirir. Ynnn Oa.lat.nsaray gelecek hntta dıı. Fener- Alman resmi gazetesinin cevabı Cr.nubt Afrlkn Frnnsızlnrı general de Onul. lunmasını .., c<.•"~ ' • k p 
mnıfun•nt yottur hı1 Jadı Bununla beraber mez~r h~met tahliye t. le knl1llnşncnk olan ııiyah beyazlılar bu iki Münih 26 (A.A.) _ Stefanı: le bir mesaJ gönderere •ransız milli komı_ 

I ı ertı-ndeıı s' f . S t çin tcsblt edilen vadenin uzatılmasını iste - mnçtan da mıı.~lftb çıkarlar.sa puvnn cetvelin Wolkischer Beobl.'lhter gazetesi. Fran11" - t~ntn nlllat zatere kndnr mücadeleye de • .. •r (A.A·) .- ff ~e aM:lot:'f:rı mistır. de Ankara takımlumın altına düşerelt on. nın ,imdi 181 5 sen .. ııinde aktedilen Viyana vam knrannt tnsvlb ettfklerJni ve mczkdr 
Buk•"' 

2 
ı,,.h fc<>' vnk .1 1 - b 1 Sovyet hOk~meU ''"•!in bir hç "1al ı. - cnt bcşlrtcl olobUceeklenllr. 1lçllncmnıın le.. konlcrnn" .,no.,ndokl vozôyetine benw komitenin ... rınc Jlmadc bulunduklanru bll. kıtalan b\:idirilen nrnzide 

1 

er emege 
8 

hin hususunda mutabık olduğunu blldlrml~- mln edcbllmek için hiç ohna.zsn bir galibi - bir vaziyette bulunduğuna dair yan :resmi dlrmlıılerdlr. 
~~ndn _h 1 . 8 lli ~npnı~~~kt~~ e~cı~M-~~~~~~~~~~~=~=====~====~~=======~ ı mışla~d;~·lcıtalnrl.apiya~ej.u e~eın it: Hilktlmct_muhtellt komisyona mümessil zımdır. Beşlktaşın 1kincillğf ise çok ur.nJc 8 1 r·ıstan ve Macar·ıstan Rom nya a-Moto'·1e Bukovınanm ı ga ıne aş am '°' olarnlc general Koslor fie f;eneral Boldlnl ta.. btr lhtlına.ldlr. u g a , 

rnb>a 
1 

k 1 k vın etmiştir. Komisyon Ode..-ada toplanacak_ Bugünkü maçlar Şeref at.adında sırruıtle, ' 
rdır.. emre göre Sovyet ıta ar~ın r\ - tır. Fenerbahçe Vefa ve Oalatasarnyla, ~.t- • 1 
Verılen,,,,.t:l Bukovins.nın ~erkez~ .ola~ ~vve telrlif]ı>'rl Romanva htlki}mc>tl tnrn- tıı.ş nra.sında-yap1lacalttır. Şamplyonlu~u gn_ k rşı harekete geçıyor ar md•~,o ne e .. ·~bvad~ kam C~j"""n tında" kabul cdqnıı. oMu'nnd•n Sovyet lnt_ nıntncmı, olon Penerlllet1n bn m"<tn bir a 

urnauD iester nehnmn agnrıdal . ulaunn alan 21! Haziran AAbahı .,~.,t 2 de hududu hayli genç oyuncu tecrübe edeceklerini YJın-
yu 'e Anlba tdırini i~gal etme en nm- eecml Jrrdlr ff'Zkf\r kıtaat hAlen şu {iç şeh_ nMiuoruz Vefalılar kuvvetli blr takım Ç1 -C 1 tcıı- ., 

" 

8 

b. h-d· rln 1!1(?nltne te" nı etrnr.ktedlr. karmo.k suretlle bu maçta ty1 blr netice aln- (Baştanı.fı ı inci sayfadıı) Itır. Kabine bir çok saatler ımtldnd cim k n. dnA.lınnn ilk haberlCTt: görekhiçl ır akıse Cnnov·~. Klsinef ve Akkerman. blllrler. Macaristan ve Bulgaristnndn askeri zere haftalık mutnd lçtimamı yapm1 t.lr. 
'tin etmemi ve .Rum~n ıta an .~u a • .............................................................. Galntruınray _ Beslktas maçına gelince; ta_ tedbirlCt' Başvekil Teleky'nın krn1 mı.\bl. Hor~hy'yı dün 

~~~t etmeden gerı çekılmek emrıru 1 
- 1 ,. l mnmlle formdnn dfişmüş, müdafaası dabi Londrn 2& (Royter) _ Bulgaristnndn iki defn ziyaret etmiş olduğu söylenmektedir. 

mıslnrdır. S k 1 f çalım ha.c;talı~ınn tutulmuş bulunnn Gala - bazı ihtiyat sınıflar silah altına alınmıştır. Rcsmt beyanat ile de takviye olunan uınu • 
Ta\ vnre filoln~ fV)·ct ·~n_ n;na '~t ı tasnrnyın bu rnnçı kazanma.~ bir hayli mu.,_ Macaristan da Romanya hududundaki mi ka11ant Sovyet Rusya tarafından yapılan 

kat etmekte, bu '1tu ann gcmın e ve 
1 

e- 1 \tUldUr. Formunun ve süratlntn en lYi za - kıt' olarını takviye etmi
11 

,.e bunları ileri talebler diğer bazı tnleblerln bır rnuk del" • riııinde uc;malctJ\dırlar. manlnnm yaşıyan Be lktaşlıların bu mıı.~ - •
1 

l t' ..... > mestnden lb:ıTCt değilse Macar hilkum 1 'ld•V• • d- R h"ku J 1 hl.... mevzı er yer eş ıruu,,.ır. 
1 Sö enı ıgınc orf" un umen u - ta yan te ıgı ıı v bi1hn cıa ikinci devrede yn~<':ıltları L d 28 (H ·) _ Romanvada blz7.nt hnrt'ket hususunda hiç bir tcdb · f d d. d 1 t S t on nı usu ı . h metı tar:ı ın an tev ı e. ı en no a ovyeA lıal)Oada bir mahal 28 (A.A.) - ltnl- ktıvvrtl o.ta.klnrla netlreyi lehlerine çevtnne_ ilan edilen umumi seferberliği! bir rr 1.!kn - tıhaz ct.miyeceği merkczlnded r. Sovyet -hükumetı tarafından ~enl~n ce,-ab evvela > nn umumi k rnrgnhmın 1 7 numnrn1ı teb- teri kuvvr•1° mnll1• ..... aJrHr. 1.T.Ö. bele olmak üzere. Macar hüküm eti de hu- rekctının de Almanyanm mnvafakatll va. 

tateb edilen arnzmın ıc:galı so~ra da t;fer- liği: Şişli _ Pera maçı duddnk.i kuvvctıenni tnkvi}·e ettiğini bu pıımış oıdn u kanaatı bu m~e haktt 1 kı 
tüatn aid muhtem 1 meseleler?n tetkikı hu- Şimal ve , rk! f tal yon Af:ı"knsında hava abam resmen ilan eylemiştir. Macar nolrtal nazarını bltt b tadil etm k-
rnrunda Sovyetle-•in n.u unu ifade eyle - kuvvetlerimiz parlak ve kt-ınf hnreketlı-rdt" Ceçen h fta tehir edilen Şı,.Ji - Pera Macnri tnn. Romanynyn kn~ olııt"nk ed Ma;una!Jh efkarı umum e R nın 

m çı, bugün at 1 7.30 da Şeref .tadıncia Al d •·· d d .. ,. t " Sl k mcktedir. bulunmuşlardır. • . . "Ar.iyrtini tnınih ct.mck için m ny "" yaA<n ...... a nıızar.ıarını ov 
ileri hareketi Bingazi hududunda dü~manın ve lng.lı.: ynpılnaıktır. verilecek olan cevabı beklcmcktedır. Bu v reC'f'ğ ve Romıınvncl k S c Ol 

moıörlu latalnrının ~er:ilcri muva~fakivetle Bu maçın bütiln ha•ılntr Si~li Ç0cuk E - ervah henüz. vcrilmcmiıtlr. B n byıının g rb hududl: nn t B k 
" 28 (A . ) - Stefoni: bombnrdımnn edı'lmi• ve hasara ug-rntılMış· &İrJrrmr Kurupmnn vrnlceektfr Macar ve B··'-r ..,..zetelerinin neıriy tı ~tmly cc ~ hakklndıı fnt r etmlt u re . Ro.nınnya hülcumr.tinc vr-r - •• .,.. h f 1 k fi f" ~... ..- b ha..._ l ..._ __ 

Sovyrtlenn b- nota Biikrcşe gelmito- Bu . a ta yapı aca a e ızm Londra 28 (Royter) - Besnrnbyanın t.eyld cdilmmnlş azı ..... r ere ou.YUCU 

mi olduklnrı ceva, 1 n notada Sovyct hU- tır. Hav muharebelerinde Asmara c.ivann • Sovyetler larnfınd n işgalini mrvzuubahs chcınmıyet ntfetmekt-dlr. 
B k uzun om • k A dn bir 1nciliz tnyy resi 1cnraya inmek mec- müsabakası eden Macnr gazeteleri 11Romnnyn 20 11enc- Bu .. aristand fruıliyet 

tir. u ço b ver"rek sivil ve as erı mc- k 1 Sa" k l .. tt denberı· her v•aı'le ,·ıe mülki lnmnmiyrtini Sofya 28 <A.A) - Slefani: kumeti cevıı J ı ve mümkün olr:luğc m\ıriyetindr a ını~tıı. g a an murc e- Atletizm Ajanlığının hazrrln.dığı mevsimin ...., . 

kon mn d d · · batı •sı'r edilmi•tir. k" ı"ıl"hn sarılnmk müdafaa edece~ini söyHi - Bulgnrlstnn hnrlclyc nnz.ın, Itnlyn ve Al. mıırlann c;ı •c:! emliıkin istir a ı ıı;m " ~ ., en büyük milsnbnka.'ll Pazar günü Kadı uY u b 1 l . !I 1 il So 'l BI 1 ıı. l R 
tnkdirde drd~t. Rt5•0 "...,et kıtnntırun Be - Asnb civarında bir düşman tayycues! yordu, bugün böyle bir iddin ve öy <' -~ır mnnya se r er c vyc. er r ıöın n -

t" isternı..tır. "' -h·m mikynsta düşlirülmüş, diğer bir tayyare de ciddi hn· sa~~~~::1 ~~:~:~~ı ihtiva eden bu ge. mülkt tamamiyet artık menuub.-ıhs dcuıl .. manyay~ karşı hareketi hakkında uzun bir 
garnn 

1 

Buko' innda mu 
1 

ütenl sar• ugvrntılmı•tır. ı ı dı·ru demektedirler. muliko.tta bulurunu.ştur. 11arnbyn "'e ·1 · harekatına m • .. .. ni" atletizm 'hnreketlnln parlak derece er e h ld
ukl n ı en k d'r I hl'... .,, Bulgar <>nzete-lerinin nt:sri•·atı dn u Bu sabah akdi derpiş edl1en nazırlar m c.. ynpmış 

0 

"el etme te 
1 

• A man le ıgı sona ermesi mümkfindur. .., "' 1 
h herler te~u td mealdedir. llcıl, bu ak,ıı.m veya ynnn t.Gphnacnktır lik 

0 

nn ° fek Jıadisder 0 

u Führerin umumi lumugahı 28 (A.A. - Müsabakalara nat iki buçukta başlana - Macarist nda • lcr Bulgnr Siyasi ıruıhfellerlnde. Bul r leb. 
Ufak. te ·1 Rumen kuvvetleri 

8 

• Ordu b şkumnndanlığı bildiriyon cnkt.ır. Budapecıtc 28 (AA \ Reuter blldlriyor: le.rl meselesi, BovyeUer Blrl a nln Romnnya-so,'Yet kıt alını1 e. ldu~ bildiri.\en u- d ld • "' İ 
le 

8 
g«' mı o .. - lm k .. Mütareke muahedesinde derpiş e i iğı l Rmnnnyaya verilen ültimatom talyn hnr. ya kıntı aksiyonu neUceılnde husul!' gelen ruındn VUL~d· ler müstesna o a uzerc veçhile sahilde hareket eden Alman seri Dikilide zelze e btndnnberi böyle bir hareketten çekinmekte vaziyetin çerçevesi ~inde müt.nlea ed lme •• r k tefek."". ısc 1 '"'rette cereynn et - k • b d " ,_ 

f al keyfiyen norma .,._ ıt'al n dun kşam Bayonne'un cenu un n İzmir 28 (A.A) _ Dün saat 9,40 da DlkL olan Macnrlslandn hayretle knrşılnnmnm - wdfr. 

•. 1 R an l~~ kdu~M~~~M~L~w-1~cmta~~e~~~e~~~~u=~~~~~~=~===~==~=======~=========== 
m ıır. b · toplanma~ 0 

an om - retle Alman kıt'ıılan Fransnda bütün Mnnş 1 Devletler ı·çı·n deg" ı·şen Bu cabahtanı· ~n•VJ den ııonra da askeri yoktur. Irak Nazır armm ,1 k mec ıııı 0~ ,. • • ve Atine sahilini işgal etmektedirler. 
Y

a krn l . t' t~•kik etmıııtır. Al h k 1 . ?8 H . b"I k d "k" k A k d k. t 1 şartlara uymak zarurı·d· ha•i vaz.ıye ı d·v• maliimat man ava uvvet erı - aman ge - JkU otomo 1 azasın a ı ı çocu n ara a ( emaS arı ır 
ve nın ver ıgı cesi orta fngiltcrede sil:ih fabriknJ:ırı ve ce- ) d -

Moskova (A. A.) - Bütün So~ .. ,.t nub 1 ·ı l · yara an 1 ("-~·th-A. 5 in · _. 6 ..... ngı teresinde liman ar üzerıne mu - fızcl.._"'A .soknıı.ında e nu (Bı:aşlarafı ı inci sayfada) ~ ..... cı .,.ıula) •1oskova 2 b me•clesi hakkında ~..ı v H ı.:· 1 1 f Nlsnntn.şındn G ı .,..,..,e ı;, • l 
" Bt'.sara yn v a n ·ıyct i taarruzlar yapnıışlardıT. n i - maradn oturan Hnlldln idaresindeki Hl15 Ank:ırn 

28 
(A.A.) _ Irnk Hnrlc.iyc Ve,. Biliyoruz ki, ngiltere ve Frnnsa totnli _ rad}oları elardıt: R laklnr ve büyüle yangınlar görülebilmi,tir. -yılı otomobil, dl1n Unka.pamndnn geı;er - -•rı Nuri pn .... Said, bu nlqamltf Toros ter bir mesai tarzı temin edeınediklerı için 'yntı )'aprnı h d \ Sovvet ve omanyR f 2. '· l ln:r.irnnı 28 Hnzirana bağlıvan gccr .,.. ind 7 sıarıııda Ayşe .... .....- harbe liiyıkile hnnrlannmadıl r ve bu yu"z-nt'.ırı u··ııleı :zar n ' B··a-~bya ve aimali ı '-en o <:lvnr s:ıklnler· en yn ' e .. --resllc Iraka dönmelt ftzcrc Anknrn-5 g d ..... ,.. " ngı 12 

tnyyareleri batı Alnıanyası ile şıınal '" b d alan '""'"' F 1 b ) 1 
on tleri ııra9ı~ ~. 'htiliifın sulh yolilc AI dındn bir ktZa çarpmış, aşın an yar - dan hareket etnilş ve 1.stasyondn Hıı.rlcl. den rnnıa mağ ii o mu tur. ngiltere de 

hükurne h kkınoıı.~ı ı lnny sı Üzerinde uçmu~lardır. Muhtelif masınn sebeb olmuştur. Yaralı çocuk tedavi ye Ve W Şükrü Saracoğlu, Hariciye er. mebzul nskerini te<:fih ve techiz cdcbılccck B kovinıı e:..1 olınu tur. • h. • • YI er ere ve ezcümle l"Vlcrjn öjzerine bomba- "ltınn almmı•. kawya ~ebeb olan şoför hak- . . Ef lst bU vnaıta bulamıyor. O halde Sovvet Rucrva.,,. u k-ııı hıuol k' et Teisı vt- anc:yc ar atılmı tır. Bir miktnro -1ü ve yaralı var- .• ., kfulı, Ingiltcre. Iran ve gnn nn - . ı ~ı ı -
halli iın 

8

• da hu uın Mo!kova dır C . kmdo takibata b:ışlanmı.strr. yük clçflerlle Irnk clçlsi ve elçilik erkl\- •hnrb tehlikesi» getirecek olan devletler 2
6 Hnzn&n f RomBnyanın • . ~ d' .. ece vcılarımız 3 düşman tayvaresı Büvukderede oturıın Niko oğlu 5 ya~lnnn- ru tar"fından ••""" cdn-•~tı·r. ist ....... ond bunlar de~-·ldir. Rusyavı, bucoün ne Fr"nsn . Moloto • ota verJJ\l tır. -ov· u unnuşleıdir desi d " ""'1.1• l.UA9 ,_,_, "' .. 

komİst'JI ' ko>·n bır n B arabynnın t.ı - 2 7 Ha . d. t l . t4~ Hlrlsto da dün Büvükdere ca.d n en bir nskerl kıt'a, ihtiram vazifesini H .ey_ ve ne de ngiltere herhangi bir surctlr teh-]çı.ııi Da,·ıde;b uot"da I! "d olduı;.... ve lı:n _ H 1l:•rdan ıı ngiliz tayyarden Be çı - .ı::2- k ooför Dimltrinin idareslndekl 1213 did etmek mevki ve iktidarınd del.ildirler. e u u va aı ... - o an a h·u . .. . d 1 ,,.ecer en ıı.... k ya a ıemiştlr. e. Yet hükuıned n Run'Bf _.ı.n iııgal edilmi dır. Bu ta 1 
1 e:ı uzen;ı e uçmu" ar- vılı otomobilin andme~ne u6 .. ynrn r - ------ O halde Sovyet Rusya kimden l:orkuyor ıı ıno.. N VV re erden altı tanesine avcıla - c;a k' k h L .,, n'lı baluının aııYa tl\T~ teati çek.m! tir. o- tımız tarafındıın h.. d' .. - ··ı 1arunıı;t1r. "- h kk ı ·ı . . M k a ve ımc arşı aznw.nıyorr 1

918 de Roıtt .. ,,na chk. . "32ıdııl:i rt- mü t'' Knı ,__ ucum e ılerek du uru - 1 ıoonvl nllına alınmış, şofuı a ııı- ngı teren ın yenı OS OV O elbette Be arabyayı geri lmn:..., Bu-
v husu.... Jesıııın . k ut. ın uulutlan h' tfw• iki Ya"'! ı ı;t • • d• bulurıdugu ftl~ ı· . teklıf etme te- dü man lavvar . H n ımaye c J~I da ta\rlhata b~slanl1'I U'. elçı·si itimadr-amesını ver 1 kovinayı ve Köstenceyi 7.nptetmek ve Tu -ta

da BesarahY~ hal hnl ını Yt-rek boınh f caı anovrc' e kadar ilerli - c- -ı,. ve f n"İyrlsn Vekili nay 11okulmak için çimdikinclc.n dnhn kuv-cl ot'T 1 d ? an_nı atmağn muvaffak ol- umr•• - d 
lar dahilin e l 50 "..._.etler Birli- mu• nr ır. B r mık tar ··ı·· d t tkikl rdc hıılnn u l\

1
oskova 28 (A.A.) - Jng~ltt'renin ye- veıli olmak ihtiyacmrln değildi. Onun her 1 hn . ~ d" h d o ıı ve yaralı ve ma - e ld l j 

dir: bVB cer 

1 

ıunr vnr ır. · " b rl şehrimizde bulunan Gilm - ni Moskovn biiyük elçisi Sir StaHoıt Crippır ha e yn A manya ve tnlya ile birlik oln • 
1 - Besn.ra ,.,~,,. kı~"'ı Sovyt?tleı St vanger Sol havk .. . İki g~nden e Vekı'll Rnlf Karadeniz, dhn K ı· · · k-'' rak c;ok geniş hedefleri vardır vcyahud biz. d 1 

e aı 1 ~... ı '- · .. meydanı uzrJınr Inhisarlar 'ıtı'matnamesini bugün a ının e ta uım el-ğine iacTı- ~ ı f;' ın ·rna dudlar no - vapı nn •m tanrru:z te,(?hb .. ·· ı1i1.< ve i hl )'.ır Umum Mfidfırlilğün- zat bu iki devlete kar•ı tedbir nlm ktn -
2 - Bııko,•ınan l'ıdİJ• Hu •\..,\ tir. lnçiliz lavvaresi s hile usu ~ınasındn ~ir öğleye knd r n sar ö~ıeden sonrn b:ızı ZI- migtir. Resmi kabulü mütca~ib Cripps •. h - dır. ikinci ihtimnlin daha kuvvetli olduğu-k d•]ınt! • •'derı '" ı t dü iirülmüııtür. "nrmadnn denıze de meşgul olmuştur. ,. da ...nmrnk . . h lk komi5er muavlnı Lozo,•akı ile Birliğine ter e 

1 

'tada go M0.,ıı;ova e «;'. • b lnn:ın Vekfi bu arn e;u u ncıye nu gösteren bnz.ı emareler de yok değildi:. tnYıı baiflı bir harı nnyanı? vf'"nen ce - Denız ku,·vetlerinin d Fi t varcUerde u Jüğu~e u~nml.'1 ve barı uç çeyrek saat ıüren hır gönişme yapmış- Mesela: Kiıçük Baltık de,,.Jetlerini ve soma 
2'1 Haz randa Rotıl t\ıll1e•ifle not n_ m n _t yynres1 d\i,Urmü .. tiır. oplan iki düş- mııh'lfaz:ı bacmf~~ü tür. Raif Karadenl. Romanyayı sıltışt.mp onlnrm cUerinderı bü-ıarnfından sovyet hiietın n sori""°ı;ıııoan ba' Du m•n 27 il >i<•nda h• l•lcr ıuıkkıncln g a.ı onn bir hottn ko- t... tün ; ıedôkl•rinô almok ;çin Alm••>• ole 
bda Romen bükUrt! 'ele 1'ı)!JlCl }P lcri e nnsındn c~m'ıın 12 ta~11 nıuh rebe- zln şehrlmizdekı tem ~a~ t l'StlMındn bil- d b .: tü t ·ı iıalyanm lngiltere harbile meşgul olduk -~· m•vznubaM<dll•D "''so.vrt bU ..,ade mô dali loolau ;~ 4 ta>ya,."d-k?Yh•·I - d>r •llre•o•J ve ba.m~db:U.al3'da tetkik - Japonya a U Il par J er lan bi, znmano seçmesi bu cmueJ <Ôn b ı-h~ nda muta'bık ve -uzaıtereft~ bU mu- !erdir. Bir Alm n t l ym(" i dÖn u~r?'~' - lı-ı~ nl\l...arlarıı aıd a ıHlmektrolr. f hediliyormuş lıcasını teşkil eder. 

"'enlş b r Uzer ce ... huıtuıt'e_ıne d:l-~eı t . .J ~••tır, lerde hıılı• .. ,,e~~.1 •• ~::~?. .. ~ ........ - .............. es . Avrupada mü va.zene "imdilik nltuıt ol• 
:ld.,,,.. b 1d rllmış. sovye r!h t~~\ll~d . .oclP - svıçre e taze ek ...... ek ········x··········· D OY " 
" .. ~.. ta " ••ı 'r kyo ıs (A.A.) - Stefani: mu tur. Bunun ne zaman ve nasıl i tılı:rar kc~'er çin mahal ve ~~ı retı tı tfııret hl tJ#'9 1 ° ntbıınUnın blldirdığine gore Ja _ bulabücccğini kestimırk pek güçtür. Bu ae-
tdl1Jtlt ir Romanya huk{~~r.,tilf t!cı!"da Sa mıyor 1 ~ahn~ •e Dirlik apartımknlnında Jnpon m tllerin fe.shlnc do~ bir acbeble daima, değişen şartlara uymnk 'Z.ll· e~erın.I tavın edecektir. • ty\le-ge• ıı ~nı ü- Bcrn 28 <A.A r - Steranı: s·ın "ır Hastah arı p0nyadıı bütün p:ır 1 t.e T rureti vardır. Bu gibi hallerde hayale e.:ıp -ıııese'<ıertnın han P• iki nı• d~ ol<'' Önumu•dckl Temmuz nyının bironeı 6 ıuıreket bnşl:onnştır. Kokum n gnzc " .,._ mak ve sabit fikhü olmak kndar tehli~cli bıı: JYI •nl-a V< d°'Uuk hÔ . 9e.. nundcn ltlbnrnn l.<vlçrcde taıe •kmek .':,11- doktom ~ ba~ongıemda ba hnsn.!lıt Ot nctıcc.. bh l"V olamaz. 
,,,... •""ekledlr ··•ııı•' ··•.,u... mıyıı<a•, Yalnız blı &ilnllik bayat •kmet .:.: Rasim Ha ti bo g 1 u .J :.:~.ııı ol•••~· yazılmaktadır. l!. E. Erkilet ltoııuınYa elclst, Rumen h ~ sa"'ı}':U1· ılacattır. '- Tcl. <G0

932
> Saat- 9-12 ve 2-7 snra bya11 c mall Bn ov nn dığl lıll · 

Blrllğın terk funade olup oınıa 
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lstanbul Defterdarlığından: 
Mükellefin isim ve tşt 

ı Bekir Ustagıl 
2 Anna Kolga ki..c; 
3 Niyazi Gür.sal 
4 Recep ve Ali 
5 Mehmet Taşkın 
6 ceJAl Muakkib 
7 Yusuf Ertuğrul 
8 L!elfıl özsa yar 
9 Evan,.eleos 

10 İzzet Tolpu 
11 Hasn.n Akgtin 
12 Yruuf Tiftik 
13 Ali 

14 Hüseyin Acili 
15 Mehmet Avcı 
ı ı; İbrah m Sarı Yıldız 
17 İbrahim 
18 • 
19 Mehmet Oğuz oan 
20 Mehmet Oğuz Can 
21 İbrahim ver~csl 
22 .. • 

23 Rıza verese.si 
24 H::ıkkı Gülmez 
25 Yasef Bendo 
26 Süleyman Çavuş 
27 Yorgl Grfgor 
28 Kemal Yunus o_ğlu 
29 Kemal Yunus oğlu 
31 iı azlı Mehmet 
31 Osman Battal 
32 il JI 

33 Efst ra ti lcalfıı 

34 :& il 

il5 Hasıın Boran 
36 Sadık Tezcan 
37 Hasan Hançer 
88 İsmail Güler 
89 Mustafa Çakır 
40 Veli Kııruceper 
41 Yaser Rendo 
42 Kahraman 
43 iı a Sperdıtis 
44 Abdurrahman 
45 Mehmet Türgay 
4!i H:ıyrı 

47 Ahmet Cansever 
48 Davlt Muharrem 
49 P ero Brustivo 
50 Mustafa Üstlincl 
51 
52 

il il 

Odun ve komur Dp, 
Kahvehane 
Bakkal 

Kahve değirmeni 
Kahvehane 

Kahvehane 
Manav 
Kundura ıamirclsl 
Kahvehane 
İçkili lokanta 
Kundura tamircisi 
Helvacı 

Tatlıcı 

Kundurn esklcisl 
Kundura esklcisi 
Kundura e.sklclsi 
Kazan tamiri 
Kazan lıam1r1 
Kahvehane 
Kahvehane 
Mnrangoa 
Marangoz 
Demirel 
Calgıh birahane 
Dahili Kom. 

• Kahvehane 
Kahvehane 
D:ıhlli Kom. 
Dahm Kom. 
Kahveci 
Kahveci 
Kahveci 
Köfteci 
Köfteci 
Gümrük K. 
Gümrük K. 
Kahveci 
Kundura ta.m1rcl.sl 
Kundura tnmlrcf.sl 
Kahve 
Komisyoncu 
Clğercl 

Muameleci 
Manav 
Yumurtacı 

Berber 
Ka hve 
Ciğerci 
Makine tamirclsl 
Muhallebici 
Muhallebi.el 
Muhallebici 

53 Huseyln Turhal Kahve 
54 Arplne Ellze Terzi 
55 Elmns Demirel O~. Tütün, ~kmek 
56 Bayram Kahveci 
57 Hüsamettin Gillergll Pantnlonca 

İ tan bul De!t-erdarhğındıın: 

İş adresi 

Meb'usan Ctıd. 51 
Necati B. Cad. 551 
Şimşlrcl ıo 

Necati B. S87 
Meb'u.ı;an yokuşu 34 
Gabay han 2/5 
Kılıçallpaşa mescit 28 
Mumha ne 152 
Akçe sokak 16 
Tophane ka.<ıablar 10 
Gümrük S . 52 
Necati B . Cad. 294 
Necati B . Cad. 290 

Necati B . Cad. 282 
Necati B . Cad. 272 
Necatı B. Cad. 262/1 

Necati B. Cad. 459 
Necati B . Cad. 459 
Kefeli han merdiven nlb 

Kefeli han merdiven altı 
Kamabalı 42 
Karaabalı ta 
Necatı B. Cad. 407 
Necati B. Cıı.d 158 
Adn han 2 el kat 
Giimüş halka. 41 
Eri lt'cl 5 
Kilrkçübaşı han l/1 

Kürkçübaşı han 1/ 1 
İntlşah hı:ın merdiven altı 
Bo~for han 
Bo !or han 
ErlŞtecl 3 
Eri tecl 3 
Muradiye han 3122 
Muradiye han 3122 
Necati B 547 
Necati B. 260 
Necati B. 180 
Knhçali meseldi ,26 
Ada h:ın 2/ 21 
Gece kuşu 3 
Lolt han 7 
Nec:ıtl B . Cad. 144 
Mwnhane 168/ 1 
Necati B . 326 
Necatı B . 375 
Necati B . 314 
Necntı B 305 
Yrmaşçt Ha.san 11 
Yemişçi Hasan 11/ 1 
Yemişçi Hasan 11/1 
26 Alipa.şn mescidi 7Q 
Defterdnr Y. '76 
Mumhane 90 
Manokyan H. 
Havyar han ~t 

1\4ntrııh Kazanç Buhran Ceza Mahallesi Se. 

12 54 2 51 Pürıteı fı.ı n3ıı so 
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Toph::ıne Maliye şubesi mükelleflerJncten yukarıda adı. işi, Llcaret.glih adresi yazılı ~ahıslar terki tiC.'\ret.ıe yeni adreslerini bildir

memiş ve tebellüğe sald.hlyetıi bir kimse de gö.stermemi.ş ve yapılan araştırmalara rdmen bulunamamış olduklanndnn hizalarında 
gostcrllen kazanç, buhran vergnerinl ve zamlarını h:ıv1 ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. 

Key!lyet 3692 sayılı kanunun 10 ve ıı inci fıkralarına tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (5454) 

MUAMELE VERGİSi 
Kanununa tabi müeıse.elerin tutacaldan 

YENi 
iTHAL T ve iHRACAT 
imalat ve Muamele 

Defterleri çıkmıştır. 

Sabş yeri : i N K 1 LA B K 1 TA B EV 1 
~·----•,.. İstanbu1, Ankara caddeıi No. 155 

1 , 
Satılık Hurda Demir 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü iktısadi işletme 
Müdürlüğünden: 

1 - Ankarada Keçiören şoseı;f tizerinde kMn İlı:tfsadl İşletme Mfidürlüğü bahçesinde 
mevoud. tahminen 15-20 bin kilo raddesinde hurda demir aksamı mahallinde sa • 
tılıktır. 

2 - Alınak isteyenler mahallinde her vakit mezkür dem irleri görebilir. 
3 - 5171940 tarihinde tallblerın verecekleri en yüksek ve muvafık tiat. ııe mahallinde 

toptan satıla~k olan mezktir demirleri görmek ve fazla tafsll!t. alınalı: üzere An 
karada Koçfören şosesi üzerindeki eski Ziraat Mektebi yanında İktis:ıdl İşletm; 
Mlidürliı~nc şimdiden mıiracaat edlleblllr. 

· - Sat~ tarihi olan. 5/ 7/ 940 ~arihinden hlr gün evveline kadar mnktuan 100 lira depo_ 
zito akçe.sinin Iktisadl Iş_letme vezne..-lne yatırmaları llzımdır. Telefon No: 1145 

(3056) (5231) 

Y ozgad Memleket Hastahanesi Baştabibliğinden: 
1 - Hastanemize 30 zar lira nylık ücretli iki ha.stab:ıkıcı. 
• - 50 lira aylık iıcretıı nmelly:ıthnne l4lerlnden anlıyıı.n bonservisli blr hnstabakıcı. 
3 - 40 lırn aylık ücretli bir aşçıbaşı ı:ı.lınoc:ıktır. Aşçıba.şının yanında bir ikinci aşçı 

ve bir de bulaşıkçı Yardır. 

4 - Evsaf ve şeraiti hnfz olanı:ırın bonservis ve ~fi.snühaJ knğldlannı Jstldcılarınıı 
r • ederek baştıı.bıblığe mürac:ıatıarı ilıln olunur. t 53&9> 

AKER 
Büyük Mağazaları 

Sabırsı zlıkla baklenen aşuğı

dakl malların geldiğini sayın 

mUşterilerine blidirir : 
1940 Modeli 

Z E N 1 T H R AD VO LA R 1 
" COLDSPOT,, 

BUZ DOLABLARI 

" WINC H ARGER ,, 
Rüzgarla Şarj Yapan 

Pervaneli 
DİNAMOLAR 

HASIR ŞAPKALAR 

En son moda 
"PLAMBEACH,, 
Kumq ve kraYatJarı. 

Gayet gözel n mütenevvi 
desenlerde 

lmprlme Mendiller 
Ve saire . . . Ve ~;aire 

Stok tükenmezden evTel 
tedarikte istical ediniz. 

································--····························· 
Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Eme, 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Haziran 29 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 

3 . SIHHAT 
işte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin · 

hepsini size 

KREM PERTEV 
1 

temin edebilir, 
KREM PERTEV: Bir tuva· 
let mUstahzarıdır. lnce bir 
itina ve yupılışındakl husu· 
ıiret itfhnrile yllzdeki çiz· 
gi ve buruşuklukların le· 
şckkOIUne mQni olur. De
riyi gerıc ve gergin tutar. 

2 - KREM PF.R'l'EV: Bir gO~eı
lik vasıtasıd ır. Genişlemiş 

mesumntı sıkıştırarak cild
deki pürtük ve kebarclklan 
gi<l~rlr. Çil ve lekeleri 
izale eder. Teni mat ve 
şeftnt bir hale getirir. 

a - KREM PERTEV: Blr clld 
devasıdır. Deri guddeleri· 
ııin ifl'azatını düzeltir. Si· 
vilce ve siyah noktaların 

tezttbUrüne mtı.nl olur. Cild 
adalesini besliyerek kuv
vellondlrlr. 

Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ciltler için 
yağsız hususi t üp ve vazolan vardır. 

.------------ 1940 iKRAMiYELERi: 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1 o.ded 2000 llrolık - 2000.-~ 
a • 1000 • - sooo.- • 
G • 600 • - 3000.- • 

11 J 250 • - 8000.- il 

40 • 100 • - 4.000.- > 
76 J 60 • - 3750.- • 

210 ~ 25 • - 5260.- • 

Keşldeler: 1 Şubat, 1 Ma1"
l Atmtos, ı İldncitepin ıal'ib • 
terinde yapılır. 

~ .... _ ................... _ .. __ ............. ., 
/1 " Dr. IHSAN SAMI ~ 

BAKTERİYOLOJİ 

c 

LA 80 RATU ARI 
Umumi lcan tahlilat ı, frenıi noktai 

ııaıarıodan W auerman ve Kaha teamW· 
leri, kon kürcyvatı aayılmuı, Tifo ve aıt
ma butalı ldorı teşhiıl, idrar, c"r•hat, 
balgam, kuurat ve ıu tahlll itı, ültra mlk· 
rotıkopi, huııuııS aşıl ar iıtibun, Kenchı üre, 
~eker, Klorür, Kolleıterin milrtarlarınıD 
t ayini, Oivanyolu No. Hll, Tel: 20981. 

1 

TIYATHOLAt< 
Raşid Rıza t iyatro5111 

Ha lide P i kin berııber bu ak~m 
Beylerbeyi iskele tiyatrosu bı:ı.hçesinde 

Knrmakarışık - Vodvil 3 pcrdo 

) 

Doktor Hafiz Cemal 
(Lolanan Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada hergün 
h asta kabul cde.r. Tei.ı>fon 21044-23398 

İIAn Tarifemiz 
Tek sütun aantım..t 

Ba1lık makt• 500 lmnıt 
l nci •ahile 4'10 » 
2 noi ıqhile 250 » 
3 ncü ıahile 200 » 
4 ncii ·ıahile 100 » 
J, aahile 60 » 
Son .ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında taı.. 
ıa.ca. mtkta.rda illn yaptıracaklar 
aynca tenzill'ı.tıı tarlfeınbde.n ıstltade 
edeceklerd ir. Tnm, yar.ım ve ÇOJrek 
sayfa ilfinlar iQln n.yrı blr tarife dezplş 
edilmlştlr 

Son Postanın tlca.rl lllillann.a a1d 
~ıer için şu ıı.dre~e m üracaat ed.ll. 
mellcllr. 

İlfıneılık KoUektil Şlrl*I 
Kahr&manzade Han 

Ank&ra caddesi 

-


