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üttefiklerin mühim sev ulceyşi kararlar 
ekleniyor, yeni cephe e muk vemet edilec -------
ransız kabinesi Reisicumhurun riyasetinde toplantı halind 
ajino yarıldıktan sonra, mukavemet imkanı kalmazsa, cenubta harbe devam edilece 

Sovyetlerin 
vaziyeti 

Avrupa harbiııİ1l yeni ıekli 
karşısında Sovyet Rusya 
vaziyetinin bilhassa ayılııı· 
Janmuına lüzum varclır. 

Tu..: l:TDI tzzET BENİCJI 

Sovyet Busyanııı vaziyetiııi ay
iıı;ıatması Avxupa harbinin İtal. 
~il nıüdahalesind~n sonra aldıjı 
lttti tekil ile hakikaten sünün en 
lıUhiın ve yerinde bir ihtiyacı ol· 
liıuıtur. • . 
Jl.Jnıan orduları Fransayı ıstıli 

lıiıı. İtalya ile de ele le vermiı. ola· 
~it fasılasız bir tahrip kuvveı_ı ha· 
'ilde taarruzlarına devanı edı;yor· 
~. Bu taarruz Almanya ve İtal-

141'h lıedeflerine varmak yolunda 
ııt'lıu\'affak kılarsa vaziyet ne ola. 

'-lttır ve Sovyet Rusya ne yapa-
'-~tır?. . 

aı Cebelüttarık, SüveYt. ıı~lt 
ııf ~ltikanın İtalyan ve Alman muı
~tek kuvvetlerinin istilasına ut· 

1 ~llıası planı tahakkuk ederse yi
lt Sovyet Rusya ne yapacaktır?. 

Fransa'ya yeni İngiliz kıtalarılLibyada bir kısım İtalyan kıt' ala 
geldi ve carpışmağa başladı teslim oldu, Habeşler harp edece 

Vaziyetin vahameti 
Fransız ordusu 

saklanmamakla 

Londra 16 (Huı;uıııi) - Fransız 
ikaoinesinin Bordoda yaııtıılı diln· 
lı:ü toplantısında verilen miliı:ioın 
karar !arın 'bu ak.sam anlaşılacalh 
ümit edilmektedir. 

Bul{iin Cunıhurreisi Löbrön'ün 
riyaset edeceli ıblr toplantı dııha 
yapılac&.ktır. Cephelerden ııelen 
hlllıerler vaziyetin vahim olduiu-

mukavemete 

Müdafaa 
vek -li 
geldi 

nu anlatmaktadır. Milli Müdafaa Ve-kili Saffet 
Almanlar Parisin şarkından ve 1 Arıkan ·bu sabahkı trenle Anlta -

.l(arbından ilerlemeite devam edi
yorlar. Almanlar, Verdün tehir ve 
kalesini zaptettiklerıni ve Sarre
bruck'un cenubunda Majıno hat
tını yardıklarını iddia ediyorlar. 
Bu haberler, Fransa tarafından ' 
teyit edilmemiştir. 

devam 
beraber 
ediyor 

lngiliz hava kuvvetleri yeniden bi 
cok ltal. an üslerini bombaladı 

Londra 16 (Hususi)- Mısır • 
Libya hududu üzerinde iki liman 
ln.giliz kıt'aları tarafından 4-~al 
edilmiştir. Bu mevkiler Kaputza 
ve Madlenadır. Bu iki limandaki 
İtalyan kıt'aları teslim olınu !ar
dır. 

İngiliz hava kuvvetleri Liıbya iç· , 
!erindeki mevkileri bombardıma- I 
na devam ediyorlar. Kmldeniz -
deki Assob limanı da tekrar bom· l 
bardıman edilmiştir . Hava muha
rebeleri esnasında gerek havada, 
ırerek bombardıman sırasında yer- ı 
de İtalyanların birkaç tayyaresi 1 

tahrip edilmiştir. 

bombardımanlar yapılmıştır. 
Müttefik rionanmanın Cenı > 

civarını bombardıman cttiklerı v 
İtalyan sahillerine d< tıvnbal 
attıkları bi!dirıh.c kled r. 

l'tllSIR BİR !'OTA VERDİ 
Mısır hükumeti .İtalya huk • 

metine bir nota vererek. mütte · 
bulunan İn.gilterenin her türl 
yardım talebine derhal müzaı 
ret edeceitini ve kolay lık göste 
receğini, bunun için de kendi tv 
rakları üzerinde hcrşeyi yapac 
ğını bildirmiştir. Fakat, İtajya. M 
11r topraklarına karadan veya ha 
vadan bir tecavüzde bulund • 
takdirde derhal harbe girecegi 
kat'i bir lisanla hildirmi§tir. 

il' t llalt.ık ai:nnı ıimalde Sovyet 
llıyaya .kapatan Almanya, Ak· 

1eıı.izde Cobelüttarı.k ve Siıve71 
'-Pılarmı da İtalya ile lılikte 
'-Padı.ktan ve 'arp A vrupasma 
~ın olduktan sonra tecavüz ve 

1 
inııilizler, son ııünlerde yardımı j 

arttırmışlardJr. Mütemadiyen Fran· 
s;. ~ • ıt'alar n i1:ıı 

radarı şehrimıze .ııelmiştir. Vekil 
Haydarpaşa i>;tasyonunda VaL ve 
B!!lediye reısi doktor Lütfi Kırdar 1 
ve di~er pskeri, mülki erkan tara
fındt'I 1rnrı;.lanmı.ştır. Ve4dl, ııar

da, kend1 ,ı karşı! vanların birer 
ıbirer elim sık~·str 
Bı OOP'I oonra. İ ,tanbul tarafı- 1 

na '!eçen 'Sa!fot Ankan, hususi şe-
1 

!kilde meşgul olmuştur. Milli Mü· j 
dafaa Yekıli birkaç gün sonra. An
:karava avdet edcc@ktir 

Cenubi Afrika hava kuvvetleri 
de Kismayu tavyare meydanına 
hücum etmişlerdir. İtalyan kışla
larına ve tahşidat merkezlerine i
nbetli at lar vapılmışta-. İtalyan 
Somalisinin cenubunda da isabetlı 

Habeş harbinden sonra Kudus 
ve di)ier yerlere iltica eden bir kı 
ıım Habeş rüesası, tekrar İWvay 

(DEVAMI 3 uncıı sahifede 

d ~Vletıeriııe yeni yeni istikametler 
Jl~ek yoluna Jircrse Sovyet Rus

:1.ııı.ıı vaziyeti pe olaıaktır ve ae 
1Pacaktır?. 

1.~anya İtalya, M~~aristan ve 
1~er temiu edebilecegı dostlar ve 
~Utteliklerle birlikte yarın öbür 

i•ıı, uzak veya kısa bir aude Sov. 
tt ltusyayı parçalamak ve tak • 
Ilı etmek teşebbüsüne de .kallıı

a yine o zaman Sovyetler ne 
11Paeaklardır?. 
Görülüyor ki, Sovyet Bmya 

J~ı·zuu üzerinde soru mevzularını 
~ ! an çoğaltmalı. ve sıralamak 
'llınkündür .. Bu _it!barl~ Sovyd 

1 llsyarun vazıyetını tavzih ve d~~
l hadiseleri lr.arşı$ında ne du
tlldüğünü resmi ve saliıhiyettar 
lıeri ile ifade etmesi zamanı gel

:i•tir. Buna, Almanya • İtalya -
~~onya • bpanya . Soı·~ct Ru~ya
ıı'~.aristan arasında reıı~ _ve ı.~•-

6 °ıı farkları gözetilmeksızın dun-
1 . Yı yeniden taksım hususunda 1 

1
t gizli planın mevcut olduğu 
kkıudaki şüphelerden ötürü de 
tıca lü:zum ve ihtiyaç hasıl ol· 

, ktadır, l\luhtelif vesilelerle ve 
~tok defalar bu ~Ütuıılarda işa-
t ve izah ettil:imiz gibi Sovyet 
."3Yanın Almanya ve İtal) a ile 
Jt ltıesai tcşrikinde bulanduf:unu 
i',.l'i surette ortaya koyacak ve-
~ ortada yoktur. Bilıikıs, bunun 

, iıı; bbat edecek vesika ve de· 
,., iler \'ardır. A'·rıca, rejim ve ide
<ıji ~ekli ne ~!ursa olsun Sovvet 
~anın müstakbef emniyeti. de 

r VyetJerin Almanya ve İtalya ile 
~ leşmesine ve bu.her iki devle
'·bütün Avrupa ve düuya mü • 
,'<(>nesini değiştirecek derecede 
~\'et bulmasına manidir. Şarki 

tedır. İngiliz kıt'aları bilhassa Pa-
rıs.!l cenubu ile deniz arasındakı I 
sahada bulunmakta ve Alman iler· 
lenıesini durdurmaii;a çalışmakta- 1 

Vekil İstanbula geçtikkn son--iır. 1 
Fransız kaynakları,_ Almanların ra Parkotele lnmi~ ve otelde bazı 

son ıddıalarını tek~ıp_ etmekte, hususi ziyaretler kabul etmiştir. 
Frans-.2 ordusunun ıntızamla 11.e· t ·· . . . . 
ril!'dijiini üade etmektedir. Müt • Oğle yemeı:ını otelde yıyen Saffet 
tefiklerin nerede ve nasıl topla _ Arı.kan, ö~le~en sonra otelde isti. 
nacain ve mukavemete ne şekilde rahat etmıştır. 
devanı edecekleri henüz belli de- , ,-----------, 
i?ildır. Fransız kıt'alarının yorul- B k"J 
muş olmasına ve düşmanın üstün ' aşvc ı yarın 
ikuvvetlerle mütemadi taarruzla -
rına rağmen, beklenen mucizevi beyanatta 
hareketin bURün yarın .ııösterile -
cejii ümidi kesilmeıriliıtir. b } k 

Fransadajti İngiliz kuvvetleri U UOaCa 
başkumandanı, Fransız kumanda 
heyetile, alınacak yeni tedbirler 
hakkında müzakeratta ·bulunmak· 
tadır. Salahiyettar makamatta va
ziyet mütehavvil olarak telakki e
dilmektedir. Büyük ehemmiyeti 
haız stratejik kararların alınmı.ş 

AnkaTa 16 (Husu.si) - B~ 
vekil doktoT Refik Saydamın, 
yarınki meclis ~timaında u . 
mum! vaziyet hakkında be -
yanatta bulunması beklen -
mektediT. 

olduj!u ve bunların belki de önü. _____________ , 

müzdeki 24 saat zarfında anlaşıla-

Bu haritada, Majino hattı imtidadı nı Almaıı~ a. Isı-içre ve İtaly aıun 
Fransa ile olan hudutları nın bir kısmını görüyorannuz 

ı-~~~~~~~~~~~.....:....~~_::.. 

cagı bildirilmektedir. 
Dı.n akşamki Fransız resmi teb

liğı, şarkta , bazı Alman kıt'aları
nın Romilly civarında s~n nehri
ı:ı ııeı. ti_ginı., Şaır.panyada Troyes
aen Saınt - Dizer'ye kadar olan 
ırunta . ada tazyikini arttırdığın 
ve pi, •ı..; ın Chaum, nt i>tikametin. 
de Je.ied .ni bı.airmektedir. 

Alsasda baz1 Alman kıt'aları 
Neufurisach mıntakasında hü -
cumlar yapmıslar, bir kısım müf
rezeler Rhin nehrini geçmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Fakat Fran
sız mukavemeti devam etmekte
dir. 

AMERİKANIN YARDIMI 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt, 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

EN ON DAKiKA 
--------------------Moskova' da yeni bir Sovyet -

Alman mukavelesi imzalandı 
. !Bertin 16 (A.A.) - Alınan is- •

1 
tihbarat bürosunun bildird.if(ine 
ııöre 28 eylfil tarihli Alman - Sov-

1 yet dostluk paktı mucibince ihti· 

.. 

lM!arın ve hudut hadiselerinin bnza edllmiştir. Müzakereler 00ııı. I 
halli için 10 haziranda Moskovada tane ·bir 'hava içinde cereyan et • 
bir Alman - Sovyet mukavelesi mistir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 
Akıiyoa Serisinden 

Bugünkü dün_ya ve bi 
-2-

NAZİZ~IA VE FAŞİZ;\lA. 

Bugünkü kıy·amet dünyasının 
be, iamili, fa~iıma \.'e nazizn1a
d.ır. 

ı·a~izma ki, Rönl·'-nnsı eınzir
miş bir Latin büny e>inden doi:
du ve nazizmaya tekaddüm et
ti, üadelendirdiği dünya giırıi. 
ıü bakımından nazizına:ya nis
betle çok daha haysi)·etli. ya
hut daha az haysiyetsiz bir fikir 
~evheri temsil edt•r. Daiıua ('er· 
men hiinyesile Llitin bün~·csi
nin ezeli ve ebedi farkı halin· 
de, saf \'C ıııtıcerret fi.kir cev
herini nisbeten faşi•mada bu. 
)ur.unuz da ııazizmada bula • 
mazsınıı:. 

Faşiı:ma, manada nazizınanın 
etendi~iydi, maddede köle:.i ol· 
du. İşte bu son nasibine kadar 
fuşizma, taaffün alfunetleri ı:ö•· 
teren bir millctı ııızam ı· e ~ah
dete sokmak, garp dünynsma 
ait pörsümüş kıymet hüküm -
]erini ve mÜ\'&zenc unsurlarını 
yeni bir hamle ve t...lakki altın
da kurtarmak. ve bilhassa za. 
ruri haklarından fazla bir ih
tiras temsil etmemek ve zateu 
ne milli, ne de ferdi ı·asıflarile 
buna muktedir olmamak nokta
larından, kendi halinde bir fikir 
ve nazariye lıiboratuarydı. 

hte bilha»a dikkat edilm 
\e birçoguauıı dü~tüğtl tarzd 
hataya dıi~iil111enıcsi gereken 
nokta bence bu!. Açıkı:öz orta
i'ıııııı elinde çabucak hesabı g .. 
rülcn fasizma~ yani tek kelinı 
ile naziı:ıııa, bir ideolocya d<'ğil 
bir psikoloryadır. Ve bu p>iko 
lo<.ya. sonsuz, yeryüzündeki lı ·· 
tün ınilletleriıı kanına su>aıruş 
drrccede sonsuz bir iştiha ve 
ihtirastan başka hiçbir şey de
gildir. 

Alman ırkçılığı, boşlukta me· 
kiın işgal etme hakkını, tahay
yüz hassasını, yalnız ve yalnı& 
Cermenlcre layık gören, başka 
'arlıkları birer golge ı:ibi üç 
buuttan mahrum etmcğe saya .. 
şan, scııın) a \ e zemınc sıt;mı .. 
yan, ı:orülıııemis derecede ilmJ 
\'e fenni bir vahşet 'e nahı et 
psikolocyıısından başka hiçbir 
şey değildir. 
Benım bir türlü aulatıımadı.. 

jtıııı ıncclik şudur ki. kuzuların 
kurt tehlikc·sinden kurtulmalı; 
için bizzat kurt olııııya karar 
,·ermesi ne kadar kabilse, başka 
milletler için de na•izına teliık· 
kilerine ,·akla<ınak o kadar ka· 
bildir. Benim bir türlü anlata• 
ınadığun incelik ~udur ki, kuzu 
nasıl kurt olamusa, ba~kalan 
irin de naı:iznıacı olmu ,·iıJı..ıa• 
da mümkün değildir, . ı0DEVAMI 3 üncu sahifede) 

~~~~~~~~~~~~~~ Uç fehir daha alındı Komoro 
devlet 

işletecek 

Fakat Latin bir seciye sahibi 
lın liboratuar Ceımenlerin eli-
11e ııe.çer geçmez, tıpkı 1918 de 
dti<manlarmdan öğrenip bugün 
nasıl kullanılacağını ayni düş
manlara öğrettikleri tanklar ıi
bi, bir anda korkunç bir işe ve 
korkun~ bir iş psikolocyasına 
inkılap etti. 

Bir buçuk milyar insan bey· 
nine aç bir iştiha sahibinin. mi• 
desine tatbik ettiği rejimi, hi9 
bir baska nefs kendisine tatbik 
ederek kurtuluş ümit edebilir 
nıi?. O, ba kasını kendi~inc ben. 
zetmek dei:il. yemek davasıııda, 

tı1.4#•*R·iJı!J&:ik:11!'ij 

Yeni karar 
bUnkü yazımızda i aret ettiği
~ gibi, Fransız kumanda he~ 
~ Verdün ve l\letz kalelerine ia.. 
~ ~t ederek, Majinonun ~imalin- ı 
kısmı külliden ayrı bir müda- J 
fı kabul etmiyerektir. 

~ l:tinkü, son haberlere göre Ver-
~ Almanlann eline ıeçmiştlr. 
!l'ek oluyor ki, Fransız kuvvet
'lli parça parça kullanmaktan ı 

ne olabilir? 
ise, l\lajinoyu da derhal ve sür'atle 
tahJi~·e edip, daha cenupta, bütün 
kıt'aların toplanacağı yeni bir bat 
tutmalı. yolu kalmaktadır. 

Müttelilr.leriu son yirmi dört ıa· , 
atte anlasılacak olan ınühim ıtra
tejilı. kararlar vereceğinden bah
sediliyor. Bu kararı:ıı. dön İ§aret 
ettiğimiz gibi, Veyıandın tarihi 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

-
Sovyet kıt'aları 
işgali genişletti 

Molotof, Sovyet kıt'alarına muka
vemet gösterilmemesini istedi 

Kauuas 16 (A.A.)- Litvanya 
TellO'af ajansı bildiriyor: Molotof j 
bugün Moş_J,:ovada bulunan Lit -
vanya huit::i_ve nazırına So\·yet orw 1 
dusunun bugün Lih·anya hududu-

nu birkaç noktadan geçtiğini, ViJ. 
no ve Kaunas ile Litvanyanın di
ğer üç şehrinin işgal edileceğini 
bildirmiştir. Diğer mahallerin iş· 

(DEVAMI 3 üncü salıiJedc) 

Ankara 16 (Hususi) - Ereğli 
kömürlerinin devlet tarafından iş
letilmesi hakkındaki kanunun 
tatbikatına başlanmak üzeredir. 
Hawada mevcut ve devlet işlet • 
mesine devredilecek madenlerin 
tesbiti ile meş,gul olan Zon;guldak
taki İktısat Vekaleti heyeti vazi.. 
fesini bitirmek üzeredir. 

Bu heyet hazırladıJlı raporunu 
İktısat VekAletiı;ıe verdikten son
ra. mad~n ocaklarının mübayaa
sına başlaııacakhr. 

Faşizmadan öğrendiği ruhcu 
bir telakki altında maddeyi 
muhteşem bir mikya~ta emrine 
alan ve faşiznıanm saf fikir cep_ 
besini sabucak iflas ettirip onu 
kölesi tayin eden nazizma. düu
ya görüşüuü sırf kendi mille
tine ait dahili bir uıuvlaşma 
davası olarak ele aldıktan son· 
ra, bütün insanlığa kar~ı bir 
idcolocya halinde değil, mutlak 
bir psİll,olocya halinde meyda
na çıktı. Bu mutlak psikoloeya 
tudur: 

Menem, diger ni.st!. 

Ondan ders alabilir, ona ben· 
zer noktalar sahibi olabilir in.iz, 
fakat o olamazsınız. O oldunuı 
mu, kendinizi ona pişlr.e çc.k
tiniz demektir. 

Ölçü: 
Almanyudaıı başka hangi \"a

tan çerçevesinde olursa ol un, 
kendisine nazizınacı sil ti vercıf 
,.e naziznıa hareketlerine seı·ef 
duyan her fert, • ebleh,' cahil, 
korkak l"e datlr.n\ık ,.a ıfla"ril~ 
birlikte 0 vataiıin hainidir. 
N.ECİP FAZfL KISAKÜREJ{ 
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METHEDİ\ ORLAB, 

, HAKLARI VAK ... 

Macarıs.J~mın mihver sivasetı1e 
beraber 

1 
yurudüğunu bilirsiniz. 

MacariStanın efendileri naziler ve 
faşistlerdir. İtalya ıhame girdik -
ten sonra, Macar gazeteleri, fa.şist 
şeflerini, onların kudret ve lCU'v
vetini methetmeğe başlamışlar ..• 
Yanı düpedı.iz dalkaYUkluk. .. B-.
ka ne yapsınlar?. Çünkü. zavallı 
Macarlar, efendilerinin .kölesi ha. 
line geln:ıiştir. 

1''akat1 methedilen kuvvet ve 
kudret Italyaya ait olunca. insan, 
gayriihtiyari gülümsüyor .. 

Yahu, şu dünyada 40 kişiy.ia. 
birt>irımizi biliriz. 

KIRTASİYECİLİK 

Sl..'\'DASI 

Holanda Kraliçesi bir mesaj 
daha neşretti. Bu hatun da, me -
saJ la oturup, mesajla kalkıyor .. 

A':J ol, mesajdan, kağıttan, kuru 
laftan ne çıkar?. Bütün bunlar 
peynir gemisini yürutur mü?. 

Meger, dünyada, ne çok kırta -
ııi.} ecılik meraklıları varmış!. Ye
ni Avrupa harbi, vesile oldu, bir 
cok milletlerin ne mal olduğunu, 
birçok kralların ne kahraman ke
sildıgmi me.} dana çıkardı.. Cart, 
ourt atan nice nazırlar, şimdı, bir 
köşede, s\it dökmüş kedi .e:ib~ otu
ruyo.lar. 

LbtONUN 

BAŞJNA GELENL~ 

hesiz 15 kuruşa kadar fırlw. •.• 

ADALARDA -
KUYU SUYU 

Adalarda, kuyu suyuna ma..oa 
suyu diye satıyorlarm19!. Belediye 
iktısat müdürlüğü .menetmek~ 
tedbir alacakmış?. Bu hadise, yeni 
mi öğreniliyor?. Biz, kendimilr:i 
ibildik bileli, Adalarda, kuyu ve 
sarnıç suları, menba suyu diye a. 
tılır •. Adaların adetlerinden, uM
lerinden biri de budur. 

Fakat, bu sefer, .Aıdacla su sa&c 
bir vatandaş bize müracaat ede -
rek. 11'1 haklı (!) pkayeti yaptı: 

- Efendim, bWm ckuyu stqlb 
sattığımız doğru değil. Biz, clcuya
dan çıkmış SU> satıyoruz. MalUm 
ya, hava taarruzlarına karşı pasif 
müdafaada, berkesin bir sığınağı 
olacak ... Sular için de en iyi sıjı
nak kuyuları buld~. Bütün men
ba sularını kuyulara boşalttık. 
Şimdi, oradan çekip cek.k> alıyo -
ruz .• 

GÖZLERİN 

KUVVETİ 

Şu Amerikalılar yaman adaID
lar, herşeyin bir kolayını buluyor
lar; yalnız harbın kolayını bula -
madılar. Efendim, ıbır Amerıkan 
alımı, yeni ke.şf ettiği A vitamini 
ile, gözlerimizi daha kuvvetli bir 
hale getirmenin yolunu bul.ınue. 
Bu A vitamini gözlerimize şırınga 
edilince, nazarlarımız faltaşı gibi 
acılıyoı, genişliyor, bütün dün.ya

ltalyanın harbe gırmesını vesile yı durbı.inle seyreder gibi görü -
ittıhaz eden bır takım açıkgözler, yormuşu.z. Gôzlerimiz o kadar 
lımon fıatları uzerinde müthiş bir kuvvetleniyor.muş ki, artık dünya 
ihtıkara başlamışlar .. Evvelce san- da karanlık diye birşey kalnı.ıyu-, 
aığı 9 liraya olan limonlar, şiındi I . geceleri .dahi glindüz gi-bi etrafı-
23 a} a çıkm~ ... Tanesi yuz pa. mızı seçıyormuşuz!. 
ra\a satılan lımon da, bıttabi 7,i Bu yenı keşif çok iyi birşey!. Az. 
kuruşa fırlam}.i!. tık, ıbundan sonra, burnunun ~ 

Artık, bu me eleyi, ihtikar ko- nu görmiyenler, hakikati gönn.i -
m:Lbyonu. bakalım, ne zaman tet- yenler, kendinden başkasını gö.-
k decek?. Evveli işin nazariya- mıyenler kalmıyacak, demektir. 
t, 99 ıçtimada ı1;mi nok~ nazar- Fakat, ne olursa olsun. beledi -
du ıncelenir: Lim~n n~ır, nasıl yemize olacak. .. Çı.inkü, maltlnı,.. 
bır maddedır?. Yenır mı, yenmez elektrık idaresi belediyeye geçü. 
ml?. Limon çıkaran .memleketler Gecelen de, tı.pkı gündiız gti eı
ner.,esid.rr?. Kaç tur~. lımon v~: rafırnızı ~recetımiz için, elektrik 
dır . Lımonun terkibınde ne gıbı idaresıne abone olmaktan vazge-
maddeler bulunur?. ılh... çecegiz. 

Bu arada, lımonun tanesi şüp- AHMETBAUF 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ----
Akdeniz ve Hindistan 

Avrupa harbinin Akdeoize ka- J caiı rol az mühim olm.ıyacaktır. 
hr inmesi ihtimaJlerindeıı bahse- Mısır \'e Filistindeki İaciliz mr.-
dılerek şimdiye kadar ortaya vetlerinin cenalnn1 ve ukwı 

muhtelif miılibazalar konmuş - Hindistan setredecektir. Yille ba
hır. Hindistaıulaki hnll'hklara aun gibi orta şarktaki İngiliııı bv
dair verilen yeni malaimat bu :mev. vetleri Avustralya ve Yeni Zelaa-
:auu yeniden tazelemekten geri dadan getirilen ukerle artbnWJiı 
kalmıyor. gibi, Hindistan lutaatı da bu ı.... 

Avrupa harbi başlıyahberi Hia- susta yardım etmiş olacaktır. Fu
distanın alacağı vaziyet çok me - la olarak Hindistanda yukanda j. 
rak edilir olmuştur. Çünkü bu ce- pret edil4iii &ihi bugün silih ve 
ı.im ülkeni.o İngiliz İınpllatorlu - müh~nımat ._?:etiştirmek faaliyeti 
iwıdaki ehemmiyeti, bilhassa çok ılerlediilıHlea bu itibarla da 
böyle bir zamanda İııgiltereye o- ll!ndista1W1 yanlmu büyük ehea
radan temin edilecek yardunıa mıyet alıyor. 
derecesi ne olacajı keyfiyeti u Hulasa lnailizler bugiin Hinditt-
diışuoüiür gibi değildir. }'ak.at a- taada hazulanaa onlunun yelli 
radaki ibtiliflara rağmen blJ&ÜR ~suUerJc talim ve terbiyesi saye. 
1.na;lizlu c;uau söyliyebilecek smde mühim bir harp amili ola
me~ kidedir: ~iı kanaatini besliyorlar. Eler, 

Hindistandaki ordu gitgide kav. tlıyorlar. Avrupa harbi şarka doğra 
vetleniyor. Daha 180 itin kişi ah- yayıhrsa Biat ordusu bu rnücade. 
aacak. lede pek mühim bir rol alacaktır 

Şehirde 
un stoku 

Fırtncılar Cemiyeti Reisi 
Belediyeye başvurdu, 
bir aylak stok temin 

olundu 
Şehriımm:ie daimi olarak un sto-

ku 'buktndunılmak. üzere toprak 
mahsulleri ofisi umum müdürlü
illünce beteciiveve verilmesi ika -
rarlqbrılan 1-500 ton bu,iday dUB 

·belediye emrine tesl.bn oJurcmlf
ta.r. 

Bu ~ylar öğütfiliiıl beledi -
ftCe un olarak saklanacaktır. Be
ledi.ye "ehrin bir aylık ekmeklik 

• 1111 ihtiyacım bu suretle temin et
miş olacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdürlüPü kazaların ihtiyacı için 
~e devam edece'ktir. 

FIRINCILARIN Ş.iıKA YETİ 
Di.ı?cr taraftan fırıncılar cemi

veti reisı B. Ahmet Rıza; dün be
lediye reis muavini B. Lfıtfi Ak
&0va müracaat ederek yem çaşni 
ekmekler için verilen undan şi
kayet e~ir. 

Bu c:oikavete rröre, kırmacılar 
ıbt,ıbda\ A avdar karıştırmakta, hi-
1,_~ ... sanmaktadlrıar ve bu sebepie 
ekımelerin renai esmerleşmiştir. 

Belediye reisliği 'bu hususta tet
lkikat va~ak ve sahtekar kı.rma
cıları tecziye edecektir. 

oo..---
S akalar hakkinda 

bir emir 
Ekseri &emtlerdeld sakaların ao

ı.rı paslı tenekelerle nakil ve tev
zi ettikleri göruldül!Ünden dün bu 
hususta l·Pledfye reisliğinden şu
belere 'bu emir J!Ön<ierilmiştir. ~ 
mmie su tevziatının ikat'iyyen pu
la ten~elerle yapıhnamasına dik
kat edihnekle beraber, teneke y
rinıe peyderpey fıçı ve damacana 
fiCit>i vasıtalar kullanılmasının da 
tmin olunması bildirilmiştir. 

--o--

Üniversitenin askeri 
kampları 

Üniversitede bu yıl 88bd 
kampların i:ki devrede yapaJmesı 
b.nrlaştırıhnıftır. Birinci deYre 
bmcJları 25 temmuza kadar de
...._ edecektir. Bu devreye yül&
,. ticaret. hub!k, iktınt, ~ 
smı'atlar, oıman ve edebiyat fa
AaNtMeri talebeleri iştirak ede -
eeklerdir. 

2 inci devre tamplanna ise 2 a
Wa bqlanılaca:ktır. iBuna da 
fen, tlıbt>ive, mühendis, dişçi ve 
eczacı okulları taıebeleri .rtire -
celderdir. 

·--0-

y abancı dillerde 
muvaffak olanlar 
Üniversite yabancı diller mek

tebinin imtihan neticeleri dün an
laşılmıştır. 

Bu yıl itlltihanlara 238 talebe 
'fVrmiş ve bunlardan 1876 sı ge
çebilmiştir. Miıtebakisinden 502 si 
de ikmale kalmıştır. 
Diğer taraf tan 1 temmuzda is

teyen ıhalkımız ve talebe için ü
niversite .. abancı diller mekte -
binde muhtelif lisan tesdisatına 
ibaşlanılacaktır. 

Aile ve bütçe 
Avrupa harbİDİll ö;rle iktısdl 

tesirleri var ki, bu tesirlerdm 
Türkiyeniıı usak balundujunu ill
clia etmek veya söylemek ya1*
dalali.k, veya müailil: olar. Çüa
ki, bugünkü devletler orta çal~ 
miyetleri değilm. Ticari sabada, 
beynelmilel iş !ahasında binbir 
dünya ekoaonıi :miieue881ile mü
:aasebettar ve aükalıyn. Avrupa
nua ic bünyesi INllmln geçirince, 
bittabi, bu bubraıwı dalga tesirleri 
bize kadar geliyor. 

Bunun içindir ki, devlet, ciha
nın bu fevkalade vaziyeti karşı -
sında, yeni şart ve icaolara gön 
hareket tarzını ayarlamaktadır. 
Yeni bütçe buna göre yapılmıştır. 
Bir.:::takım tasarruf ve iktısat ted
birleri almmı.ştır. 

De\ lctin bu temposuna, vataa
da~tar da avak uydurmak mec
buriyetindedir. Bugün, hepimiz, 
dünkü normal bütçemizi devam 
ettirmek gafletinde değil, bilftki5., 
kendimize göre, fevkalade zaman
lara mahsus, daha ekonomik, yeni 
bir aile biitçesi yapmak mecburi
yetindeyiz. Bizim gibi, normal za
manlardu tasarruf fikrini az hesa
ba katan cemiyetler için. böyle 
fevkalade anlarda, dikkat hassası
na daha çok ihtiyaç vardır. Aile 
ekonomisi denen kıymetin, bir 
sistem haföule, şu veya bu ah -
valde, muayyen '8rt ve icaplar çer
çevesi içinde, kaç evin çatun al -
tında hüküm. sürdiiğünü sorabili
riz. 

Alınacak 
talebe 

Askeri ve sivtt muhtelif1 
mekteplere leyfi ve 

1 
talebe meccani 

ahntyor 
Kas.ımpaşadaki deniz ..eedttdi er

baş okulunun her üç sınmnıa da l 
talebe alııııwlsma başlanıln:uttır. 

Birinci sımia y.- 12 yi bitirmioi 1 
ve 16 yı bitirmemşi bulunan ilk • 
ıtnekteı> meZ'\lnları kabul olun -
maktadır. 

Diapr taraftan He,beli adadaki 
deniz harp lises:iııin 1 inci ve 2 .._ 
ci sınıflarına da tak'be kayıt w 
kabul olunmasına lbaşlanıJımıştar. 

Lise birinci sıaıfa gircoeit olan 
orta mektep mezunlarının müra
caatları 10 ai{ustosa. ikinci sınıfa 
alınacakların müracaatları da 20 
hazirana kadar !kabul olunacaktl!'. 

Kuleli ve Maltepe askeri lisele
rinin 2 inci ve 3 üncü sınıflarına 
~irmdre talip olanların imtihan
ları da haziranın 21 inde saat 8 de 
~lıyacaktır. 

Ankarada lise derecesındeki -,,_ 
lis kolle1inın birinci sınıflarına 
leyli ve meccani olarak talebe a
lınmasına başlanılmıştır. Kayıt 
ve kabul şartları her mahallin em
nivet ümirliüinden öğrenilebilir. 

Muhtelif lise ve orta meiktep
lerle san'at okullarınil bu yıl da 
2000 leyli ve meccani talebe alı
nacaktLr. Bunların müracaat ve 
imtihan zamanlarını ayrıca ya -
zacağız. ---oo----

y ıldız sarayından nasıl 
istifade edilecek 

Yıllardır küçük tasarruf hesap
larının devam edegelen bütün 
nropag-andasuıa rağwen, ailenin 
•hazine tipi. maalesef, ekseriyetle 
boş umbar, boş kiler vaziyetinde -
dir. İsrafla masrafın hududunu ta
yiu edemiyenler, hayatın sert r~ 
alitcleri karşısında bocalar. Ak Belediyeye devrolunması ika -
akçe karagtln içindir, meseli bi- rarla<:tırılan Yıldız sarayından ne 
zim güzel, öz ata sözümüzdür. suretle istifade olunacalh araştı -
Atalar sözü bol, nıezbul ve hari- rılmaktadır. 

k.ulide kıymette olan bir cemiyet Belediye reisURi; harp akade
içinde yaşıyol'U%, anıma, ne yazık ıınisi hariç olmak üzere, Yıldız sa
ki, tasarruf bahsinde ckavı. ile rayının tekımil m~temılatını ala
cfiilh nıiz arasıada, çok zaman ne caktır. 
uzun mesafeler var. -o--

======R=ES=A=T=FE=Y=zt= Gazinolarda bir fincan 
Cami imamlıkları için kahvenin fiata 1 

bir imtihan L<>kantalarla mesire yerlerin -
deki ~i ~azinolann yeni 

0

tari-
Ev:kaf idaresi İstanbul müdür- felerinin daimi encümence tas -

lu- ıı;.;; şehr;.......~.,.:; .. &..--· semtıenn· d~ 
Fi,. ~......._.. """"" 'C2U dAti yapı1nu.ştır. Yalnız, encümen 

camilere imam tayin etmek üze- lüks verlerin tarifelerini tetkik ve 
re .bir .imtihan açılmıştır. tasdik ebneği yarınki pazartesi 

Eda fuıtihanı 3 temmuz ~rşam- gününe 'bırakmıştır. Bu yeni ta -
lba ~nü, sada imtihanı da lıo tem- rifelere göre hiçbir yerde velevtd 
mu zçarşamba güniı vapılacaictır. çalgılı da olsa bir fincan kahve 25 
Halen cami hizmetlerinde bulu - kurustan fazlaya satılamıyacak -
nanlar da bu iıntihanlara ,girebile-
ceklerdir. tır. . --o--
İmtıhanlarda kazananlar~ ku- Konaervatuarda 

ruş maaşlı ve meşruthanesı olan 
1slimbey camiinc, 450 kuruş ma- diploma tevzii merasimi 
aşll ve meşrut'haneli Nesilşah ha
tun, Yusuf Şecaattin, Ventk Şe
caattin (meşruthancsi de vardır) 
ve Karabaş camilerıne tayin olu
nacaklardır. 

--<>-

Bakırköy-Kazlıçeıme 
yolu 

Belediye Bakırköv - Kazlıçeşme 
volunda esaslı asfalt tamiratı vap
tıracaktır. 

Bu ise 7187 lira sarfolunaca:k ve 
ay ba uıda faalivete _geçilecektir. 

Şehrim.iz 'kıonservatuarını mu
vaffakiyetle ikmal eden ı.rençle -
rimizin diplomaları cylfılde me
rasimle tevzi olunacaktır. 

Konservatuara veni talooe alm
:masma da o zaman başlanıla -
caktır. 

Diğer taraftan Avrupadan ı?e -
len müzisyenlerimizden müzeler 
umum müdürü B. Aziz oganın kızı 
Bavan Perihan Ogarun talebesi 
tarafından dün lronscrvatuarda 
muvaffak bir konser verilmiştir. Hava kuvvetlerine gelince; bun- Geçen sefer dört sene sür~ olu 

daki müşkülat saklanmıyor. Bu da Avrupa harbinde de Hint ordaaa lc::ıı=============ı::::============================-
zanıao işidir, diyorlar. Tayyareci böyle bir rol oynamıştı. Bu sef• ('-------------------------------------......... 
yetiştirmek, makinist yetqtirmek de icap ederse öyle olacaktır. ı ' 
İfİ. Jo'akat diğer sahalarda, silih ve Avnıpa harbi karşısıo41a Hhı • Avrupa Har lb 1 n 1 n çl n den J 
mühimmat miktarı itibarile Hin- d.istanın vaziyeti dolayısile yaq _ a a a 
iistandan &eçeıı umumi harpte .la.nJarın ltaJM.a 111 oluyor de M _ 

varılmış miktarı ıeçmiştir. Almaa- mektir: 1 J 
J'81UD Çekoalovakyaya alması, son- 1- Buginkii Almanya ale71Ra- Fransa ordusunun ngiliz ordusunda 72 zlanda adasının 
n Lelai&taaa tecavis etmesi, bu de oradaki fikir cereyaallllll kuv- " l"d h" t h • • 
yüzden Anupa harbinin çıkmq •etle~meei ve İqiltere ile tetriki manevi ev a 1 Sene ızme e emmıyetı 
olması Bindistaadald efk.in, Pm- meaaı anu.._ artmasa; .Londradan bildirildijtine j?Öl"e, Geçen mavısın 1 inde Looorada Anlantikte İngilizler tarafından 
d.iki AlmanyaD.lll aleyhiae uyaa.. • Z- :'1vrapa h.t.iıain Akd..ao Franm.z ordusu tarafından manevi Dük dö KunoJ?t'un doğumunun is~al edilm~ ıbulunan bu adanın 
4mnq olda. lllllleSL d"l 12 nda b' 90 nıncı Senesı kutlulandı. Dünyada hak va adalete müste- .. evlat ittihaz e ı en yası ır mesahai sathiyesi 105,000 kikım~ 

•t b. lh italyalUll ni•ayet müttefikler QOCUk Londradan Fransanın yeni Dük dö Kunogt. Kraliçe Viktor-
aı ar su tesisi maksadım takip 1 hin · ·· ·· ·· ~ re murabbaıdır ve 115,000 nüırwm. 
ettigmi :Uia e~-=- -•-- •-gı·ı•-reye ~ ey e harbe eirmif olması ise ihükiımet merkezi olan Tur şehri- ya ile Prens Alberın uçuncu og-

....._.. uuuı ın M: "-..:lizlerin 'lk t b · ı · d 1 d vardır. Danimarkaya ait ve da 
yardım fikrinin Bidlstanda gitgi- _... 1 a mın erm e Y•- ne ırönderilmiştir. u ur. 
de kuvvetlendiji aalapbyordu. ıulmadıklaruu göstermif oWu. Bu çocukun şövle bir macerası Ve İngiliz Feld Maraşallerinin 'bir yerdir. Başlıca servet kaynaiz 
Bununla beraber kavganın Avru- ALI KEMAL SUNMAN vardır: Annesi ve ikardeşi ile be- en Yaslısıdır .Dük. 72 sene evvel balık ve emsalidir. 

h · !-===-==============- orduva dahil olmuştur. Ve el'an 1 pa sa neaınde cereyan etmekte ol- r~-- Fransanııı su· nalı'-~eki köy- zlandada fbirook wlıkanlar var-
. di k il i:O.lel. ın.ı ordu kadrosunda bulunmaktadır. dı Hek • d :ı:..- •. ması şım ye adar Hintlileri de ~~--~~~ lerini terketmi~ler, panik esna _ r. la a~uıın yü.ksek.l.iği 1,750 

daha uzaktan seyirci bırakabili - ~-~M~ Almanyanm en genç metredir. İzlandanm anerkezi ~ 
yordu. Onun irin lngiltereden is- • '• • sınd:a oocuık anasını ve kardeşini 
teııen metalibin kabul edilip ediL , ~ ~ !kaybetımiş. Fransız kıtJaları iten- zabiti i:kiavik sehridir. 30,000 den ibaret 
memesi Avrupa harhi başladıktan - dilini bir yol kenarında bulmuşlar +_ bulunan ahalisinin QOğu beyaz ırit-
s n a H d" t ı 1 --' 1 .ıı. ol - 1- }m ı .c;viçredeki bircok Almanlar, tan ve Danimarkalıdır. 
o rı ın IS anın a acağı vazİ.) eti Bun ar' naııl profesör?. ve manen evıat ar- a ış ar- kendi askeri ~ubelerinc müracaate 

ta.> in hususunda daima müessir o- 4ır. Çocuk muharebe saflarında -..ı 1 · B d b h Bı"rı"ncı· Napolyondan ı k · · A k d 'ki a •- dav('t 1.-ui mişlerdır. un an a -
aca gorunmüştai. n ara a, ı nıınan profesörii, k·~'alan ta.ki- etmiro ve nihav.et 1 b 

Fakat lngilizlerin dediğine göre birbirleri aleyhine dava açmış - "" ' seden sviçre ~azeteleri. u ted - b • h t b • h 
bugunkü Almanyaıun aleyhinde lar •. Bu havadisi veren ruetelere onlarla beraber Dünkerk'e ~el - bir için şu sebepleri E?Österme4de- eri ra a tr Şe İr 
fikir beslemekle beraber Hindili- göre, bir profe&Öı', öteki profesör m.iştir. Oradan da kıtaat ile bera- <lirler: Ya Almanvanın askere ih- Fransız tayyarelerinin Beriiai 
tanın Jngiltere ile daha iyi teşriki namına _gelen mektupları açıyor- ber va'DUl'a binerek, İngiltereye Uyacı vardır, vahut da İsvicredeki bombardıman edişlerinden bah _ 
mesai etmesi lüzumu kendı'nı· ga.s- mm: .. Nasıl arar, nirin Al'• .. :·. acalta7 gitmiştir. beşinci kolun baska verlerde is- !İ 

.. ~ :o- :r-- ,y-4o ihd h 1 1 ı...- seden ıbir ngila gueiesi ~or ki: 
teriJ ordu. Bugünkü buhran ise Mektuplarının açıldığını iddia e- Leon Suld ismindeki QOCuk ş;im- t amma ihtiyar ası o muş--. u..a;r 

Hindıstanın daha ziyade bekleme- den profesör, öteki profes&iin 1M1 di mUhacirin komitesinin hiına- Bazler Nahrhten ~azetesi, Al - cHatırlamalısınız ki, Berlin $ekri 
sine mü ait değildir. Çünkü, di • İJİ yapmaia memur edildiğini söy- yesine verilmiştir. manvanın en j!en" zabitinin aslen ta birinci Napolyondanberi bom -
••orlar, Auupa harbi Akdenize liiyor. E k" p • k d Vehingenli. yani İsviçre toprağın- ibardıman edilmemiş, hariJin deh-
inince böyle bir hal Hindista1U11 Kim :memur et.mit, niçin memar S 1 arlS Uman ani dan oldui!unu ve bu ?.abitin şimdi şetli sahnelerini ~memiştir. Hat-
nıukadderatı üzerinde amil ol - edilmiş; btiüin banlar mesele?. cephede öfdü daha on altı yaşını bile b" . . ta hava hücumlanna kaqı 1tizu -
maktan biç geri kalmıyacalı:tır. Sonra da, birimleri aleyhine ya- odlui?'unu yazmaktadır. 

Ingilix imparatorluğunun gerek kışak almıyacak bir takma sözı. Garp cephesin<le a~ surette mundan fazla hazırlık bile yap -
Akdeniz ve gerek orta prk ile o. llÖylemifler.. 8-lan yapanlar varalaııın ölen Fransız kumaaı1-r-1 na ızecmek için, Par:is askeri ~ mab lüzum RÖRDİYen Berıin, 
lan yolları harp sabasuuo böyle prolfl8Öl'Driit.. Doirusu, 'bu iti .. 1anndan biri de General Biyot'tıu.. mandanlı~ ibuakmıştı. General Fransız bombaıannın tadını. daha 
•enişlemesi ile bir gün tehdit al- laya~ Ye8tt.liım. lO ,flllbat 18'5 de doğmuş olan G9- Vew•andm bUba•a Polıon.Yada doıYnısu aClSUlı tattliı ZUPan sa-
tına prene Hiadiataaıa eywya • BOWıi CEVAT , neni. NM>bede bir ordwıw:ı baat- müsavirliA:imi nPUlıiU- lll'IO tkalmıM.• 

PC>LlS 
VE 

MAHK.EMELER 

Gece g6ndüz 
icen kadın • 

Bayan Hidayet, nasıl olduysa 
ohmış, daha genç yaşta kendisini 
i-Qk:iye vermiştir. Artıık, Hidayet 
rakısız yaşıya.mamaktadır. Eline 
geçen her parayı rakıya verir, ge
ce içer, ıgündü.z içer •. 

Ona nasihat edenler olmuş, iyi 
16yliyen, kötü söyliyeıı bulun -
muş.. Fakat, Hid.avet bunların h~ 
birine kulak asmamıştır. 

Hidavet, bu içki iptilası yüzün. 
den birçok: vak'alann kalıramam 
olarak taru.kr. M~ şişede 
durdu~ gibi durur mu?. Bazılan 
icince neş'elenir, bazıları kiüüre 
~ar, bazıları ağlar .. Bazıları da 
etcafına saldırır. 

Hidayet bir kadın olmakla be
raber, içince, etrafa saldıran cin
sindendir. Samoş oldu mu, gözi. 
bir.şey görmez, kavga çıkarır. Eli
ne ne .geçerse~ fırlatır, atar. 

Bayan Hidayet, gece gündüz iç
meyi ve içtikten sonra da, dükkan 
canu kırmayı bir itiyat haline ge
tirmıstıı Bavan Hidayetin ~ıiıoş
luktan, cam, çerçeve kırmaktan 
birkaç tane d<: sabıkası vardır. 

Geçenlerde, Bayan Hidayet ka. 
fayı yıne iyıce tuttuktan sonra, 
Un.kapanında, Kaşımın kahvesınin 
camlarını kırmıştır. 
Hıda~ et, yine zabı.tanın eline 

dtl.ştti ve mahkemeye verildi. Ü -
çünciı ulJı ceza mahkemesinde 
duruşması \'apıldı. Reis soruyor: 

- Neden böyle yaptın?. 
Hidayet, buyuk bir soğukkanlı

lıkla şu cevabı veriyor: 
- .Ne yapayım, sarhoştum, ben 

saıiıo~ ·oldugum zaman cam kır -
mak ho uma gıder. 
Yıne sarh~tum, camları indır

diin a agı ... 
Ba} an Hıcıayct bunları, sanki 

tabıi bu ev anlatır g!bi sıOyledik
ten sonra, ilave edıyor: 

- Onlarda oara QOktur, yenileri
ni taktırsınlar ... 

Fakat, Hıda) etin cam kırmak 
zevki ve bu itirafı, kendisini mü_ 
dafaava ıbittabi küayet etmedi, ge
ce gündüz içme_yi, içtıkten sonra 
da camları aşağı indirmeyi kendi
sine itiyat edinen bu kadını, moo
ıkeme, 6 gün ha~ maıhkUm etti. 

TEVKİF EDlLDi 

Cenubi Afrika ve ftal 

Geçen eylıllde İngiltere ~ 
manya arasındaki mu.Jıareb 
ladıgı zaman, AlmanyaY": 
harp ilanında tereddüt go_ 
cenubi Afrika ittihadı d~ 
bu. defa İtalya ile mu.h~riP ı 
~tinde bulunduğunu. i14".~ 
te istical gösterdiği gibi, tJU''-~ 
yomı" hava kuvvetleri, 
İtalyan müsteınlekele"!",...ıtır 
harekete geçmiştir. Malu _,,._ 
cenubi Afrika ittihadı KaflO"""'' 
vustralya ve Yeni Zelan'!4 
İngiltereniıı kendi Jcendın& 
eden müstakil bir domi•~ 
Almanya ile İngiltere ..4 
muharebe b~ladığı za~~ 
tralya, Kanada ve Yen' 
domintıonlan derhaı ana j.l 
arkasından yürümiışle1" "' 
manyaya karşı harp ilô?ı t 
Avrupa veyahut da Yakı 
kıt"alar yollamışlardı. 

Cenubi Afrika donıinYot'" 
diğer dominyonlar arasında,..,_ 
statü bakımından bir fark 
cut olmamakla beraber, k~ 
nasebeti bakımından ceııtı 
rikanın İ ngiZtereye karşı ~~t 11 
diğer dominyonlann vaZ'11 a 
den farklıdır. Avustral~ııt 
Yeni Zelancla tam.amile Irı~ 
rıındandır. Kanadaya biraz bl':• 
kanı ka~m~ olmakla bera

1
, }. 

dominyon da bütün manası 
glo - Saksondur. Diğe1" ta~o 
cenubi Afrika dominyorı1tı ,,d6 
nufusun ekserisi aslan Ho a 
l;.ıdır. Boer denilen ve lfoLaıe1" 
hıcret ederek Kap müsterıı ki 
sinde yerleşen bu nüfusıttı ~o 
tarihi vardır. Bunlar, J{.aP 
danın mti.stemlckesi ıkcıt b".Nıı 
rck lara yerleşmışlerdi. J{aP Jıc 
yo11 muharebelennden sonra" 
gilizlerin ellenne geçti. su:e(I 
zerine Boerıcr lngilizLerLe ~ 
nemedikleri için şimale dO!I' -~ 
ret ederek yeni yem yurtıar z,,rı 
dufar. Fakat İngilizler ar~,.. 
dan takip ederek bu vurtla 8 
Zerine geçirdiler. ingiliZ -
mücadelesiJ nihayet on d0~ 
asrın sonlarına dogru ~ 
mahiyet aldı. Bo~rler I{ bİ 
liderliği altında lngılizle1'ıı 
seneler mücadele ettiıet'· 

Yenicanüde zarfçıh:k suretile ibir nihayet mağlu? oldula~· 1J ~ 
bç !kişivı dolandıran topal İsmail memleketleri IngıLizlenıı 1 

ya.k8:laıunış ve adliyeye verilm~ - • geçti. Ondan sonra bif;:,, ı 
tir. lsmail Sultanahmet birinci müstemleke vaziyetinde tlf!l 
suhl ceza haıkimi tarafından tev- tikten sonra Boerler' c muh 
lltif olunmuştur. verdiler. Ve nhiayet 1914 60_. 

VAZİFEYİ SUÜSTİMAL den sonra Cenubi AfrikO 
Resmi evrakı imlıa etmek ve 

zimmetine µara geçirmekten suç
lu eski muıbaşir ~ 3uiçmezin 
ikincı ağırceza mahkemesinde ya
mlan duruşmast neticelenmiştir. 
Rüştü Suıçmez vaziefsıni ihmal 

ve suiistımal suçundan üç buçuık 
ay hapse ve o kadar müddet me
murıvetten mahrum.iyl!te mahkfun 
olmuştur. 

----oo---
Yeni muhavvile 

merkezleri 
Anadolu yakasının elektrık kuv

vetini arttıımab çalışan elektrik 
ve tramvay umum müıdürluğü Va
niköyünde yeni ıbir muhavvile 
merkezi yapmağı kararlaştırmış -
tır. 

Harbiyedeki muhavvile mer -
kezi verine de civarda bir merkez 
tesis olunmasına t?ec;ilmiştir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Cumhuriyet Ha1k partisi u.

mwni idare heyeti azasından Si
nop meb'usu Cevdet Kerim İnce
dayı 17 haziran 1940 pazartesi ~
nü saat 18 de Üniversite .konferam 
salonunda bir konferans verecet.. 
tir. Herkes ıelebilir. * Benzın sarfiyatını azaltmak 
için Lstanbulda işlıycn otobüs ve 
la.kailerin tahdidi düşünülmekte. 
dıc. * İstanıbulda ihtiyat un ve buj
day stokları yapılmakta, mülha • 
kata da buğday ver!lınektedir. * Yeni çıkarılan banknotlarla 
piyasadaki paramızın mevcudu 
351 milyon lirayı bulnwjtur. * Avrupada tahsilde bulunan 
talebemizin maaşları, bugünkü ih
tiyaçlara göre arttınlmıftır. * Belediye ~tı.sat miidürlfıiıi 
l.obnta ve gannolarm fiat tarif~ 
lerinin tetıkZıini bili bitVeme -
mişıtir. Heniz tekikat devam edi
y.oc,, * Menba sularının fi&tlan tat.. 
kik edilmiş, bunların daiul fala 
llCUZlatı.hnasına im.kin görüleme
miştir. * Şehrimizde oir lldoc fabrtkaıl 
inşasına oa.şıa.,..,.eır. * Altın fiatl dftn 24,30 lira [iv.e
rinden ymwnele ~. * Yükaek nwallim :mektıebi ci
varındaki analar MııtimMt edilerek 
. nı.iessese diba liyade qe!Mfletile
oakür-

yon istatüsünü elde et~· 
lngiliz - Boer mücade~ fil 

eski tarihtir. Fakat her f/e 11 
cadele izlerini bırakmıştır. ı 

izler Almanya için üzeri~~:. 8 
meğe elverişli bir mevzı-
itibarladır ki geçen eyl~~ 
çıktığı zaman cenubi Afrı a 
tereddüt etmişti. Fakat ~-ı il 
danberi vaziyet hayli de~yı 
Evvela Almanyanı~ Holatı 
tilci.sı aslan Holaııd.alı olDlJcı 
ı;fkarını tehyiç etmişti~· 

1 ltalyanın harbe iştirakı, t 9' 
cenubi Afrikaya çok ya1'ı1' ~ 
m~tır. Cenubi Afrikanııı te 
kıt'asında hiçbir mem.leke 
zemiyen bir vaziyeti vardıf'.. 
ka kıt'asındaki Avrupalı tı. 
yüzde altmışı Cenubi ~ 
hudutları içinde yaşa pO d 
Cenubi Afrika. diğer Avrt' f11 
letleri gibi Afrika kıt'ası!!;!:.r. 
temlekeci bir devlet de{ll ·,ıSO 1 

Birleşik A merikadaki . ı i OJ6 
gibi, Afrika üzerinde d~"' JıeO 
kası olan bir millettir. _,,~ 
de Afrika kıt'asının ileıv- . 
mile kendisine tahsis • ftf 
me1"kezindedir. Ce111ıb' ~ 
kuvvetlendikçe, Afrika · 
1'nahsus bCT nevi ·Mcttır<>' 
tat~ik e~k i.rter. Bu ~ 
ki Italyamn Afrika kıt; Wİ 
niflemesini cenubi A~, ~ 
mez. 1ttılyaya karşı dertw
kete geçmesinin sebebi ~ 
Bu defa da Şarki Afrika b,ıJci, 
yan müstemlekelerini ve ,ı 
Habeşütanı fethetmeğe ç 
Zarına şüp1ıe yoktur. 

SPOR 

Dünkü maçl•' 
Ankarafl!ÜCÜ dün sere' .;e 

Şişli takımı ile ikar~ifli 
cede Ankaralılar 2 - 1 ~~ 
mmı maiiilı> etü. s~ 
az seyirci varda. 411iıı· 
~. Şeref ~ıeec 

me maçlarına devam ~~-r;ıi 
at 15 de Beeikt8i Galaıaııı--SB't 
kımlan kao,µla<:akalardıt"· 
de Vefa - FeneıiJehçe 
m&Qi başl~. _ •• ,,dl 
Fen~ stad~.Jd 

p ikuı>&8l seçme 
yapılacaktır. ,. __ , ~ 
Diin~ ~- • 

iatifal meırlldimi ~ 
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::;. İsveç yeni tedbirler a1ıyor 
~ :okbolm 16 (A.A.) - 1 tem - 1 miryolları tarifelerinde yüde on j lısince karar verilmiştir. 
~~ 'l<ian itibaren bütün İsveç de- zam yapılma..ına nazırlar mec -

~- Faş~s·: propagandasını idare eden bir konsolos 
Yt:vyork 16 (F. İstanbul)- İta!- 1 propagan~as.ı yap':"'ya me~~ te- \ men anlaşılmıştır. 

Nevyork konsolosunun faşist •<'kküllerı bızzat ıdare ettigı res-

·~. Roma'ya göre harp vaziyeti nedir ? . 
i, torna 16 (Radyo) - Berlinden hududuna kadar şiddetli topçu a-
rı haberlere göre AlmaD ileri te i altındadır. Bazı mühim istih-

;lteti devam etmektedir. Sen kiımları zaptedilnıiştir. l\lozel ile 
Ye ile Bar lö Dük arasındaki Sar arasındaki istihkamların top. 

, sız müdafaa hattı yarılmıştır. )arı sustnrulmuştur. 
Iİtıo hattı Sarbrükden İsviçre Majinonun merkezinde açılan 

gedik 7 kilometro uzunluğunda -
dır. 

(Son Telgraf - Roma radyosu
nun verdiği haberler daima kaydı 
ihtiyatla telakki edilmek liızmıdır). 

ll sabah trenle gelenl Libya'da bir 
ıl•ıoıcular ne anlatıyor? kısım _Itelyanlar 
·; rivanada ıktiSat tahsilnde bu- , Sokakta veya aırtarma trene gi- teslim oldu 

j
·• talehelerr·~ı·zdnn B. Kenan derken bir Bulgar memurunun (l h ' d d ) .-.. • t7ıcı sa ııe en evam 

eı: r·tıbay '-u <~b·hkı· k ı;ıvan • nezareti altında idim. ır.- h bet k .. S d 
., - u ~~ı ar me uzere u an yo-

eUe ş-'--ı"mı·z<. ncJmiştir. Hudutta beni 7 saat avakta bı- 1 be d k 
t!ll.l- " • li e Ha ~isıana öııme üzere yo-

•• lendıs· ile "c.ru·nn bır muharrı·- raktılıır. Ferdinant mevkiinde ise ıkm b H ,• ,. ~ · k · la ç ışlardır. Eski Ha eş ar-
'"' 'le demı'ştı"r ki·. asken na liyat göze Ça!1pıyordtL> b. N 1 , R B d. b' 
,,. Ayni trenle iki İngiliz mühen- ıye .,azır arınuan as u ı, ır 

'-Halen Viyana<la 20 Türk ta- dısi gelmiştir. Bunlardan biri Tah- t;ı.yyare ile Sudan - Habe:i hudu-
111' i vardır. Bunlar da yakmda rana, diğeri de Mısıra geçecekler- duna hareket etmiştir. 

·itnzie dönccoklerdir. 1 dir. İngiltere hükumeti yeni sın,fla-
v"'sturyada y•yecek sıkıntısı ı 44 Çek mül,ecisi de ayni tren rı silah altına çağırmıştır. 28 ya-
1~rn su"mektedir. Adam başına yolculan arasında bul_;unakta _ şındakiler h5len davet edilmi<;tir. 
'< 1300 t il"yor H~r Bunlarla 200 •bin asker temin .:ılu-granı e ver ı · - d r Bunlar Sııriye yolu ile Fran-

Jlll Vesika usulüne tabidir. Yal - saya gıdeccklerdir. nacaktır. 29 yaşındakiler de bu-
Datateı; ve K"<lvat denilen '>ır !talyac. n .ro Leh Yahudisı gel- günden itıbareıı askere alınacak-

17~ Ottan başka bir şey oulı.L ı - llW,,1U' BLnlar İtal.vadan mreburt ter. 
• ktadır. Viv.ınada İtalya; lar surette çıkarıldıklarını söylem;ş.. 

na diğer- mil! tkre soğuk lcrdır. Filistine hareket roecek -
ele ewlıyor. Alm:ır. .arın Pa- terdir. 
'irdiklerı zaman her tarafta EKSPRESLE GELENLER 

~· ·~ı'rat )'apık .. ıştır. Tas 1jansının Atina mümessili 
tan hududuna girch' miz M. Uspcnski ve refikas, ile tr"m-

ıC\ :ı da beş B ılgar memuru e- leketimizde çalışmak için Zi aat 
r' '!ti pasaportumu aldı.lar ve i Vekaleti tarafından davet edilen 
, . taya geldiğim vakit de tren 1 bir Kanadalı makine mühendisi de 
~~ olacaktı. bı. saba.."ki trenle gelmiı;lerdir. 

(:"SKERi BA~SLER 1 

: ki bin seneden bugüne 
kadar istihkamcılık -,~ .. 

Napolyon 25 gün-de kurulan bir tahta 
b'I köprüyü görünce bu « muazzam » eser 
~! karşısında hayran olmuştu 
it. i hin sene e\·vel, Roma ordn
ı'dere çıktı mı her. asker, s~

~· '1-ından başka 45 lıbrelık yı
f• ve saireden mürekep bir 

taşırdı. Bundan başka her 
e kamuların etrofına kakıl

İçin bir kazık, bir ka:Lma ve 
·e ~ bulunurdu. . 
,. ına lejyonerleri, düşmanı fı
K/ tııedLur; ve yeni bir şehir 

ltiler mi hemen silahlarım 
'~ıtlar kazmaya ve küreğe sa· 
- ~tdı, Yollar, köprüler ~·apar

ı ~~ bu yollarda su geçecek ka
·- t açarlardı. Bazan kaleler, 
ıf• "hre su getirmek için muaz -

~emerler yaptıkları da olur· 

onardo Venci _ ki ayni zamanda 
hem ':"imar ve hem de heykeltraıı
t~- Bır Italyan prensinin maiye.. 
tınde uzun seneler rskeri mühen
dislik vazifesini giirmüştü . 

ASKERİ MÜHENDİSLER 
A.•krri mühendisler yalnız is 

tihkam ~·apmak, istihkimlan ba
rutla atmakla meşgul olmıırlar 
köprüler de yaparlardı. ' 

Bir ordu, bir dere veya nehir
den geçeceği zaman sığ verleT a
rardı. B1t1an1ayınca 1uübendisler 
faaliyete geçer, askerlerin bazım 
civar köylülerin yardınıil~ ve 
alelacele bir köprü kurardı. 

Kıskançlık yüzünden 
rakibini bıçakladı 
Fatih Çarşambas '!da Akden~ 

cadı.lesın.'.ıe 131 nuır.aral, evde o
turan Faik oğlu Bekir Neca.ı kom. 
şusu kunduracı Nurınin kızı '3e
bat ile konuşurken arkadan gelen 
Sultanselim mahallesinde oturan 
Halil o~lu Ali tarafından, sol k:ü
rei!"i altından bıçakla iki y.erinden 
ağır surette y,ıralanmış, yaralı 
hastane ·e kald r.lnu.ş, suçlu ya
kalanm1'tır 

Cinayetin kıskançlık yüzünden 
.işlendiği anla.şılmaktadır 

Hava seferleri durdu 
İstanbul ile İıımir arasındaki ha

va seferleri muvakkat bu· mtid<l.et 
içm tatil edilmC,tir. 

---0--

P USLA 
Puslıaınm, tkü.çüık blir 'liııkmııti~l 

vasııtıasi.le kuUhu ı:ıöst.eren re a.ıut 
al'.lıuitu mallını. Bunu da bıılln 
Ç nlileord.ir. 

Faka.t bu al<:'te, L pu.11a !'JJ1 I'in 
~limeGiır.ıe seh •o ne' .. Bu hu -
susta fiJOTh:r mu~t.ı!C:f ... Çinli'.'.".~ 
l"n 'bu Meti k~:~p kui.lanın.a.dık
:ı.a.~ }iıa malüm dei(ııl. 

Çiı>riık>r -;ıok 7.eki, oad sahasın
da z.enıgm ıbır m1}k'llb'..r. B>ılhıaıısa 
doldıor<lu.Ş. elt ırnm 'YCt ,.ermı.e.-, 

yıenı Y" ın · t-cıcrii bel~r ''a-pa.rla.n:l.ı. 
ESkiler, pus!ay. bi~eırlL Yıl

d:ıız!ı.:ıra habra.k sefer tl"'11.eroi. 
o~ zılı<ler. 11 inci \ ıüz vıı1da 
puskııyı Aroblıardan Ö~. 
haptarrn da CiıııHıealı:n öğreruik
~.ııi ~ ... 

Getm ci:ırın, y1.l.:h:da.ra ve aya 
ba.kımadaaı "6fur <ıdıell>llme.\ ı.I rii 
naır'.:ı a:leıt.1m •taaımmi.iım ,bne;ı çın 
ıb ~ VÜ'Z sıeın • ır<>Qti '-

lasa bu lejyonerler, yalnız 
JJf t değil, yapıcı idjkr. Şefleri 
·'•lnız zabit d-«il bir mühen-

Bir zamanlar, 14 üncü Lüi7a
manında, muhtelif alay ve tabur-
larda bulunan mühendisler bir 1 
araya toplandı. Fakat henüz istih
kiııı allıyları teşkil edilmemişti. 
Bu mühendisler lüzumunda, icap 
eden yerlere gönderiliyordu. 

-0-

dam cezaları her mem-
d' ~eı. , 

ı. Binaenaleyh, jül Sezar za-
~daki lejyonerlere, şinıdilıi 
~·""' efradının ecdadı denilse 

ı1 't. 
' l.A.<;,nı VE LAGlMCI 
; ASKERLER 
ı ~~ çağda, mütecaviz ordular 

t "lllkem şatoları ve şehirleri 
sara altına aldıkları zaman 
•ı askerlerden pek çok isti
tdcrkrdi. 
ıa,,-:uncılar, gece ba,·a kara • 
tnabsur mcvkiin duvarla - ı 
~·aklaşrrlar, duvarları tutan 

Bu mühendislerin en me~hunı 
Vobandır. Yalnu: basına 300 esiri 
istihkamı tamir etmiş ve yeniden 
33 istihkim yaptırmış, 53 muha • 
sarada bulunmuştur. 

Vobanın talebi üznin~dir ki 
1'.?~~ois. 1671 de istihkam ve köp
rucu alayları te.şkilini emretti. 

Bu alaylar, ilk istihkam alay _ 
!arıdır. llunların kumandanlanna 
da istihkam zabiti uııvanı veril _ 
mistir. 

lekette bir değildir 
İdam mahkô.mları Amerikada 

elektrikli sandalyaya oturtulur ve 
vahut boğucugazla idamlan tamam 
tanır. İspanyada, boyunlarına de-
mir gıeçirilir, sıkılır, boi;ulur. İtal-
yada arkasına kurşun sıkılarak öl-
dürülür. Alınanyada, kafaları bal-
ta ile uçurulur. 

İng"Hterede, Macaristandan ası-
hr. İsviçrede. Belçikada ölüm ce-
zaları müebbed küreğe tahvil olu-
nur. - - -- - --

1356 Rumi 
ı k&<.ırl, rdı. Du\'arın le -
tltında geniş galerıkr a(ar
Bunlarm uzunlukları ha -

~ ıuetroyu geçerdi. Çıkardık
/llr:ığın )·erine ağaç direkler 'ı 
41ıtdı. Sonra bunlara ateş ve .. 
kilirlcrdi. 

Napol~·on mııharebelf'riııde is
tihkam talnırlannın cnk hizmeti 
giirüldü. 1809 istihkam kumanda
nı Grucral Bunzan, dirM.ler ve 
tahtalarla Tuna üzerine üc köprü 
kurmırn mu\'affak oldu. Bu köp
riilerin her birinin uznnlujhı 800 
metre id' ,.e en bÜ~'Üğii 60 kemerli 
ve yanvaııa üç araba geçf'biltcek 
genı 1 iktc idi. 

1559 Hicri l 
Cemaz~levvel Haziran 

il 
3 

lıaç dakıka sonra direkler 
t \e duvarl!IT (okerdi. 

ı 'lnıan deninde •lağımcı as
~ '- tlcn mürekkep hususi kol

ö\l'dı. Bunların vazifesı l&ğım 
~tı. 

,ıncı yüz yıldan itibaren top 
ıı ~ kullanılmıya başlandı. La- ı 
ı ~ar, yıkmak isledikleri du-

n temeline çok miktarda 
~tutu koyarlar, ,.e fitiller va

d t patlatırlardı. 
4•virde lfığımcı askerlere çok 
,lı\ı~-et \•erfürdi, Bunlar, ek
tes~am ve mühendis olan 
dantann ödaııesinde bulu

tılı. 

hıır jokondun ressamı Le-

İkindsinin genisliği 2 metre. 50 
santimdi. Bu köprü yalnız piya
deye mahsustu. Ücüncüsii de sal
lar üzerine kurul.;,ustu. Napol -
yon, Almanya muharebelerine a
it hatıralarında bu könrülcnlen 
bahsederken öyle der: «İnsan, bu 
1nuaızam köprii1eri görünre- ozon 
seneler mahsulü oldnirıınu zanne
der. Halbuki 25 gün gibi lwıa bir 
zamanda kuruldu.• 

Napolyon; fevkalade gördütü 
bu köprülerin, şimdiki vesait ile 
24 saatte lnrrulduj{unu görseydi, 
acaba ne derdi?. 

1 
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16 Haziran PAZAR 

Vakitler Varnti ı Ezani 

-- ~~ S:ı. D~ 

Güneş .( ·ı.-ı 8 45 
Ö~le 12 14 4 32 

İlundi 16 16 8 33 
Akşam 19 42 12 00 

1 

1 Yatsı 21 -46 2 03 

1! İmsak 2 08 6 25 

- - - -
Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 1 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divaııyolu 104 

Mıuıyen<' saatlere Pazar ha-
riç h_er gün t,5 - 6. Tel: 22398 ' 

- 1 

Müttefiklerin yeni 
kararları bekleniyor 

~-SON TELGRAF -16HAZmA."I l!MU 
~ ---

SON TELGRAl''ıo tarihi tefrika11 : 8 
' 

Reşit Paşanın Hatırati 

ABDOLHAMIT NASIL DEVRILDi 1 
\'-lar' ~ 

lıkeoder F. SERTELLi Crvdf-ı Retiı \'ULARKIRAN 

(1 incı sal ııeden devam) 
Fransız başvekili l~eynoııun mesa
jıı:a cevap vermıştir. Ruzvelt, 
Fı ansaya gönderiiıen tayyare, top, 
mühimmat ve saiı:e yartlımııun i.. 

ki misline çıkarılaca~ını, Fransız 
mukavemetinin devamı mıidde -
lince bu yardımın devam edece
,ğini bildirmiştir. 

İngiliz Basvekili Çörçilin as -
kerl vaziyet hakkında sal, günü 
Avam Kamarasında beyanatta 
bulunması beklenmektedir. Ayrı-

ca Lordlar kamarasında da izac,at 
,·erilecektir. Fransanın mıinıerit 
sc ltı akdetmeyi de"!>İŞ ey !ediği 
yolunda şayiamr Fransada., Ingil
terede kat'iyetie tekzip edilmek -
ledir. Müttefikler, kendi kaynak.. 
larına ve Amerikanın yardımına 
dayanarak, zafere kadar harbet -
meyi kat'i olarak kararlaşlırJlllf
lardır. 

İW?iltere, 300 bin çocııf!un Ka -
nadava, Avustralya ve Anıerikaya 
nakli için bir plan hazırlamıştır. 
l"ksilerin tahdidi diişiinıil=·kte. 

Manastırdan Selaniğe: '' Kimi bek· 
1 liyoruz, daha ne bekliyoruz ? ,, 

ovyet kıtaları 
işa li genişletti 

rı inci sahifeden devam; 1 

gali bu akşam buluşacak olan Sov- ı 
!:et generali Karlof ile Lih·a.llya 
başkunıandanı tarafınd:ın ıniitte
fikan kararl81;tırılacaktır. 

1\-Itıloto( l~itvanya ınakanılarının ı 
Litvan)a ordu~una S«)vyct kıt'a
larına n1ukav("ınet etıncnıesini ve 
hiçbir \'eçhile bu kıt'aların ilerle
yişini güı;le.ştirmcruesini eınrct • 
mek suretile teessüfe savan ha -
diselere meydan vern"tiyecekleri 
ünıidini izhar etmi~tit. 

Mvsk.ova 16 (Hu~usi) - "'>vyet 
kıt'aları dün Lıtvanyavı isı:(ale 

başlamışlardır. Bu arada Kaunas 
ve Viloo'nun ~ali tamamen bit
miştir. Moskova radyo.su bir teılı
li.ı{ neşrC'derek Sovvet Litvan.va ih
tiltıfının tasfiye edildi~ni resmen 
bildirmı.:;tir. 

So.-yet hirl<umeti. dün, Litvan
.va.va bir ültimatom verrııiı;tır. Bu 
ültımatomun mühleti dün sabaıh 
o.ut 10 da bitiyor<hı. 

Mo.ıtovada bulunan Litvanva 
Hariciye> Nazırı Urboys saat d.o -
k"UZda Sovyetlerin hütun şartları
nın kabul cdilctiitini bildırıniştir. 
Na2'lr, Litvanyaya <iönmiıştıir, 

Sovyet erin vazi}·eti 
(Başmakaleden devam) 

Prusyadan Romanya Üzerlerine 
kadar inen geniş bir hududun Sov_ 
yet Rusya ale~ine ileride dogu
rabilrceği tehlikeler !!Özt.uıiinde 
ık<·ıı bu hudıı.!ların daha ziydde 
gcni~lcnıc~i. Almanya \'C İtalya~ 
n1n daha ziyade kuv\·~tlen111esi ve 
A.-rııpada rakipsiz kalınası So\· -
yet Rus~·anın na..'\tl \·e hangı ınan
tıkla nıenfaatini okşıyabilir'\ Bu
j?Ün dt~~lse, yarın, yarın dc,ij'ilsc on 
sene, Yirmi ıene sonra orta A\rU· 
paya, Baltığa ve Akdenize hakim 
olan nazi ve fa.şist devletlerinin 
ilk fı.-atta Rusy_arun zengin· top_ 
raklarına ve servet hazinelerine 
sııldırmı,yacakları nasıl temin olu
nabilir•. 

Bütiin bu sebeplerle Sovyct Rus
yanm Almanya ve İtalya ile me
~i te~rikiode bulunnıasına imkin 
tasavvur edilemiyeceği gibi onla
rın dünya hakimiyetine doğru bir 
ilerleme ve geni~leıne kaydetme
lerine de tahammülü olmamak ge
rektir. Onun içindir ki. Sovyetler 
\'aziyetin.iu aydınlanınası :Lamam 
artık gelmiştir ve buna kat'i lü
zunı \"e ihtiyaç vardır .. diyoruz. 

İkinci ve merak edilen bir nok
ta da şudur. Bugün için İtalya 
kendisi ile komşu olan bir kısım 
devlctlete teminat \·ern1i~t1r. Av
rupa harbi başlamadan ön~e \•e 
b..,.ıadıktun sonra siyası teıniııa -
im ekseriya ne hükiim,iiz ve 
ne itibar edilmez şeyler olduğu gö
rülmüştür. Eğer İtalya da hu )·eni 
teminlerini garpteki vaziyet iste
diği inkişafı bulduğu takdirde 
hüküınsiiz sayar ve Balkanlara 
teveccüh ederse veya Almanva 
cenubu §arki Avrupaya, Roma"n- J 
ya ve Yugoslavyaya saldırmak is. 
terse Sovyet Rusyanm vaziyeti ııe j 
olacaktır?. 

Hatta, bu iki devlet işaret etti
ğimiz yerlere saldırmasalar da 
Macaristan gibi bazı tatmin edil
memiş olduklar1111 iddia eden ve 
mihver devletlerine mutemayil 
görünen devletlere tavizler yapıl
masmı tavsiye etıniye kalkışırlarsa 
yine Sovyet Rusyanın vaziyeti ne 
olacaktır?. 

Kendi hak ve istiklallerini mü
dafaaya kal~acak: olan devlet -
!erle birlikte harbe ~irec:ek nüdir, 
girıu..iyerek seyirci ıui kalacak ve 
kendisi için de ba:r.ı tavizlerde bu
Junulıııasuu hoş görmek tarafına 
mı gidecektir?. Yoksa herhangi bir 
hareket ve tecavüz vukuunda Po
lonyada yaptığı gibi: 

- Buralar beniın enıniyet sa -
hamdır .. 

De) İp gözüne kestirdııl'i bazı 
nokta \"C l.>ölgelerc uzanııııya. }·er
le~ip kalınıya ıru kalkıµcak ve 
mııkavcıuel vördüğü takdiı·de bu 
n1ukaveıneti gö~tcrc("ek olanJarla 
ı·arpışnıa,yı 101 tercih cdcrektir.,, 

kova rad~ o~u. Pra,·da, İzvestiya 
gibi bir iki l\loskova gazetesi İtal
,.anların Balkanlara nuitcveccih 
bir harekrtinin Sovyet Rus~ anın 
ıniidahalcsini celb~dcccğini yay -
mı •. larılır. Fakat, bunları lıicbir 
resmi nğız tl'yit ctmcmistir. Eğer, 
.:\tolotof'un !-.>OD nutku bütün bu 
suallere hiilıi cevap olarak göste
rilmek isteni..,.e. Molotof"un o nut
kuttdan sonra diin\.·a hldiselt"ri -
nin ve \·aziyetiniı; çok değişmiş 
oldui(unu söylemek de yerinde bir 
cevep olur. 

ETEM İZZET BENİCE 
• l •••••••••••• 1 •••• 1 • • • • • 1 

Asker gözile 
cepheler 

(1 in.ci sahifeden devam) 
kararı olacağı ümit edilebilir. Ya
ni, Majinonun tahliyesi, Fransız 
ordusnnun parçalanmadan, kıs.mı 
kiilliniu nıuhafazası için, yeni ıuev
zilere ~ekilmek ve düşmanla da
ha cenupta harbe devam etmek.. 

Aksi halde, l\lajinonun gerisine 
dÜ~ü~ olan ve gittikçe aşağı 
doğru inen Alman ileri kollarının 
ateşi bir yandan, Saarbruchda Ma
jinoya c~phedeu. yapılan taarruz
lar bir yandan devam ettik~e, 
Jı~ransııların1 bu istihkam manzu
mesi i~inde kalarak müdafaaya 
koyulmaları, buradaki kıt'aların 
imhası demek olur. Veygandıo en 
evvel düşündüğü nokta büvük 
}'ransız ordusımu kurtarmak · ve 
kuvvetleri elde tutmak olacağın. 
dan, Paris gibi, Majinoyu da feda 
edebilece<Ti düşünülebilir. 

Daha cenupta, toparlanacak olan 
Fran~ız orduları, yeni lllC\'Lifer -
de, dü .. mana 0idcletli muharebe -

ler vereceklerdir. Vatanperver 
Fransız ordusundan daha çok şey
ler beklenebilir. 

Çatalca asliye lruıku« mahke • 
mesinden: 

Çatalcanın Ferhatp3';a mahal -
lesinde muıkim Ali kızı Nafianın 
Edirne vilayetinin Havza nahiye
sinin Helvacı mahallesinde kara
kol caddesinde Kasımın hanesin
de ikamet eden emekli jandarma 
basçavuşu Nivazi aleyhine açtığı 
ihtar davasının yapılmakta olan 
duru•masında: Moodeaale.vh Ni -

1 

Sesleri yükseliyordu 
Şükrü ve Rahmi 

paşalar 
Abdülhamit, Manastır hadisesin

den ve vilayatı seli•ede başlıyan 
ihtilal emarelerini gördükten son
ra, derhal siy:lM!tini deği<jtirmiş 
ve bir taraftan sadık bendelerini 
~ ve rütbelerle avlamağa ça
lışırken, diğer taraftan mesdeyi 
mü.ellıih kun·etlerle halletmeyi 
de ihmal etmenü~ti. 

26 haziran 1324 gecesi verilen 
\'e mahallerine tebliğ edilen mec
lisi \'iİkela kararile, Aydın redif 
fırkasının \"e Yozgat, Karaman a
laylaruıın hemen silah altına alı
nıp nıerkezlerinden iznıire indi
rillıne.i, oradan da ilk vasıta ile 
Selllnige st:vki hususları icap e
denlere bildirilmişti. 

Buralardan Scileıı toplanan yir
ıııi !)ekiz tabur asker vapurlara 
bindirilıp Seliıııig<' gönderiliyordu. 

O tarihte Selimikte bulunan ü
çüncü toptu fırkası kun1andan1 
yaveranı şehri.)arideıı birinci fe
rik Şükrii ve yine ~ averanı Padi
şalııden piyade birinci feriki Ralı
mi Paşalar namına mabeyinden 
gelen ~u telgraflar herkesi hay -
rete dü~ürmüştü: 

c lhnuın ordu üuıcra ve zabitanı 
haklarıııda olan itimadı şahaoe
ıuin Scliuıik, Üsküp ve l\lana,tır
da bulunan :Labitan vasıtusile as
kere tebşiri •..• 

Bu telgraflar Şükrü ve Rahmi 
Pa~lara a~ rı ayrı tebliğ edilınişse 
de, Rahmi Pa:ıa çekındiğinden, 
hastalı~11u ileri :ı;Ürerek, iradei se
nineyi ~·alnız Selanikteki kıtaata 
tebliğ etıuiş ve usulen ordunun 
teşekkürünü taz ... __.unun eden bir 
telgraf kaleme alarak mabeyne 

yazmakla iktifa etmişti. 
Şükrü Paşa, Üsküp ,.e i\la1U1>tıra 

da gitıııck cesaretini gösterdiği i
çin erte>İ gün Padişah tarafından 
müşiri)·et rütbcsile taltif edilmişti. 

Üsküp ve Manastırdan, Padişa
hın iradesine ve selimına muka
bele eden olmamakla beraber, bit
tabi, Şükrü Paşa alelusul tebliğ 
vazifesini yaptığını ve zabitanın 
miilchas; ' olduğunn arzetmeyi 
ihmal etmemişti. 

Aydm, Yozgat fırkalan bir yan
dan Seliıniğe geledunun, l\lanas
tır ve Üsküp merkezleri büyük ve 
samimi bir ittifak ve ittihatla el
ele vernıl.$, ihtiltili sükiın ve inti
zamla yürütmeğe ve hazırlıklarını 
taınaınlanuya başlamıştı. 

l\lana,tırdan Selaniğc: 
cDaba ne bekliyoruz? Kimi bek

liyoruz? Ni<:in bekliyoruz~'. 
Seslel"i ) ükseliyor, halk (iı.tib

dad) ın bir an en·el )·ıkılmru.ını, 
herkesin (hürriyet) e ka\'uşınasını 1 
isti)-·ordu. 

Selinikten gelen telgraflarda, 
Jllanastır fedakaranına biraz daha 
salıretnıeleri. birkaç ır;ün daha in
tizar etnıelerl ta\'sİye edilivoı·du .. . . 
Selanikte "Kolombo,, 
oteli önünde vurulan 

adam! 
Manastırda Mehmet Ali Efendi 

isminde bir alay miiftiı.i vardı. 
Mehmet Ali Efendi gıiya (İttihat 
ve Terakki cemiyeti) nin esrarına 
vakıftı .. Bunu bir hafiye vasıta -
•ile saraya da aksettirmi~ olacak 
ki, haziran ortalarında kendisini 
alelacele İstaubula davet et.W. • 
lerdi. 

Mehmet Ali Efendi haziranın 
''İrn1i yedinci günü ailc~ile bçra
ber - zammı maa,,Ia, u..işanlarla tal
tif olunarak - tekrar Selaniğe dön· 
mU. ,.e Kolombo oteline inmi-ti. 

Kolombo otelinin tam kar~ısın
da bir karakol vardı. Kolombo o
teli bu müuusehetJe Seliıniğin en 
emin otell<•inden .,ayılırdı. Ekil • 
birden birçoklalrı bu otele iner • 
!erdi. 

Mehmet Ali Eiendi o gün otel
den, çar~ıya gitınek üzere çıkar-

ken, birdenbire kapının dışında bir 
rovelver sesi duyuldu. 

Garsonlar, kapıcılar ve sokaktaa 
gelip geçenler koşuştular .. ve ala:r 
müflisi Mehmet Ali Efendinin a
&'ır yaralı olarak yerde yattığulı 
gördüler. 

Alay müftisini kim vurmw,tu? 
Niçin vurmuştu!. 

Bunu bilen \'C gören yoktu. Hal
buki, Mehıııel Ali Efcndi şahsan 
çok 'evimli bir adamdL Onun (İt
tihat ve Terakki Cemiyeti) nin eı;
rarını anlatmak üzere İslanbuta 
gidip geldiğini cemiyctt.?n b~ka 
kimse bilcnıe.di. Bö)·le olduğu 
halde otel kapısilc karakol arasın
daki bu kısa m&afe ii.ıerinde 'u
kua gelen bu cinayetin faililni bul 
mak ~öyle dur!)uıı, ,-uraw gören 
ve şahsını tarif eden L.ile yoktu. 

ı;:arakoldan da - müfti , urul -
duktan ve katil kartıktan sonra -
vak'a mahaline geldiklerine ba -
kılırsa, müftinin öldiirülmcsi ev
velce tekarriir etmi~ ve karakol 
dıı buııclan haberdar edilmiş olu
yordu. 

Mehmet Ali efendinin bir fedai 
zabit tarfilmdan •urulduj;;unu bir 
iki saat :;oııra SÖ> Ii) eni r çıkmıştı. 
Fakat, bu müddet zarfında fedai 
zabitin saklan~cağı ""> a ı:idccei> 
yere vardıj;ı nıuhakkaktı. Bu hi
dise Selanikte büyük bir he)ecan 
uyandırdı: 

•- Artık İttihat ve Terakki Ce
miyetinin gizli fedaileri faaliyete 
geçtiler .. Temizlik başlıvor:. 

Gibi sözler dillerde J~liaştık{a, 
hükumet erkanı büsbütnn çekini
yordu. 

Fedai zabitin, Kolombo oteli ö
nünden kolayca savuşınak imk.i
nını bulması hükumet ricalini bir 
ha) li dü~ündıirmü~lü. Hiıdise der
hal İsıanbula ve saraya ak>etm~ 
Yıldızdan nıüietti~i umumiliğe ge
len bir telgrafnamede: 

•Katilin belıemehal ele geçiril
mesi. hususu bildirilmişti. 

Katilin bulunmasına imkan yok
tu. Maamafih >arayı avutmak için: 

•Müfti efendinin katili şiddetle 
aranmaktadır. Pek yakında ele 
gecirileceği memuldür .• 

Cümlesile biten bir cevap ve
rilmişti. 

Ala\· müfti•inin ailc>i Kolombo 
otelinden İ tanbula hareket etti. 
Bunların İstanbula geli~i de orta
lıı:ı bir hayli vclvele~·c vermişti. 
Zira, ınüftinin karı~ı ,.e çot.:ukları 
ajla~tµ bağırı.)or \e sara)dan is
tinaba gelenlere: 

c-- Selanikte (ittihat ve Terak
ki cemi~ eti) fedail.,ı·i. Padişaha 
•adık adamları birer birer öldü
rüyorlar!. diyordu. 

{adtnııı :,Özleri yalan degild.i. 
Sade~e mübalıigalıydı. Zira, teıni
yet efradı ne Sel:inikte, ne de u~
ka bir Jerde, önüne geleni Oldür
ınü~ ordu. Cenıiyetin icraatuı.a fi· 
len e11gel olmak ist~ enlere ilk ön· 
ce haberler gönderıHyor o khn..,e· 
!er bu haberlere kulak vcrıııczlcr
se, o zan1an bu işler fcdail('re ha
vale edili)Cordn. 

Hasılı o ııünlerde Selimiğe ha
fiye ayağının basmama.ı için ~ok 
şiddetli ve esaslı tedbirler alın -
mıştı. ,,. 
Müşir Osman paşanın 
İstanbuldan ielişi .• 
Evvelce saray tarafıııdan İstan

bula davet edilmi~ olan Birinci f<'o
rik Osman Paşanın uhtesine bir -
denbire nıüşiriyet tevcih edilerek 
Manastır ve Davalisi Fevkalade 
kumandanlığına tay in edilmiş ve 
kendisi, maiyeti erkiuuharbiyc:J. 
ve yııverlerile beraber huiranın 
27 inri gecesi Scl.i'ınii:e vasıl ol -
muştu. 

Müşir Osman Paşa doğruca Ko
lombo oteline inerek, ilk önce mü
fettişi nmumi Hüseyin Hilmi Pa
§ay ı ziyaret etti. 

(Devamı var) Görülüvor ki, hakikaten aydın
lannu}"a ınuhtaç noktalar \·ardır 
ve bunlar Sovyet Rusya hesalıma 
heııiiz kat'i ve resmi bir salibi! etle 
'.''·dınlaıımış değildir. FiUıakika, ı 
ltalya harbe girrueden önce l\Ios-

- azi namına çıkarılan davetiye -
nın ikametgahı mechul hulun • 
duğundan bila tebliğ iade kılın
ması üzerine tebli.gatın ilanen _ya
pıJmasına \'e duruşmanın 17 {7 / 

940 çars 0 "lba eiinü saat ona tali
kine ~ar.r verilmi ve namına çı-, 
karılan davE'tıyenin bir nıi9hası t 
rrahkeıne divanhanesine asılmış 1 
olnıakla müddeialeyh Niyazinin 
mahkeme l?'linu hazır bulunması 
veya tarafından bir \•ekil gönder-,------------------------------

mcsi, aksi takdırde muhakemenin 
ı:ııvıııben bakılacağı teblııi ma'ka -
mına 1:.ain1 olınak üzere ilan olu-
nur 940/114 

,,,,_KACITÇILARA~ 
Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide · 

verilmeyip doğrudaıı doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı
lacaktır. 

500 kilodan aşaeı olmamak üzere talip bnhınanların her hafta 
pazartesi günleri sabahleyin saat 9 - ll arasındıı gazetemiz idare 
müdürlüğüne müracaatları. 

Serin havası.. E iz 
2 

flmkri .. Her gun bir inci gibi dizilen 
<ı'-ı prc g r~'lliarile .. .......... E .......... ... 

~~~~ ~~ .... .... 
---:-~ ~--........ , ............ 

Son l{iınlerin diınva.va nes'c. , c en bır cenneti oluyor. 
1-MAKSiM BARI 

Pari"1n Pn meşhur bar.nda yasanan büyük A k; 
Seyreci<'ni<'ri k.lhıka!ıadan ağla 1 .ın sonsuz neş'e filmi. 

2-ALKATHAZ KALESı 
Dün\.ııı.n en koıi<unç hapishancsınin havat ve esrarını, derin 

lıevecanını 'a ı büv~ film. 
1 - Dıcrıva lıaroın n sun v~ı< • ı IPARAMUNT JURNAL'da) 

Bu;;.in saat 11 de tenzilatlı matine. ' 



HiKAYE 
Göztepedeki köşk 
( Yam: REŞAT FEYZi ı 

Bır akşam ~ bataıSen, ODU 1 katle genç QOClıia bakıyordu. ~ 
ltk deia, yolun :ustündek:i bir~ yaretlerin ddaşması ve Göztepe 
tazı blıbçeainde ~ Genç zıyaretlerınm Azmi.de yaptı_gı nr 
b aıc;.k dallaruun ~ to~ hi değişiklikler, halanın j!OZUil -

kadar Mrlcmış bir çamın altında, de k.açmamıif;ı. 
ıezbıi& 'RPl'W!)lf, ~ 
A..:ni, p-ti ~ daha ileride, de-
Jlir.De doCru vzanen bir tqx'ak Jıol 
6eaerindıeki halasının lröpcitM gır. 

di. 
Azmi, ha1!1S!D8 yanQb ziyaret

lılıri .. , ... ~ 1Wve1ıce, her 
batla pear 8iiWeri ııe)iyaıdu. 

Simdi. Wıde utta aram çarpın -
ba .~ı.n, ki4JrVMn vapura 

~ K.:tı+ilijiiioe ~' G6z.. 
...... ~ tutaJıaldu. 

J'abi. o 1ru bdr diba aömıek 
neAıpWn olm l*L Aaıiyi çı1.. 

--• bu idi. Belki. beWma her 
ılk".. 1 alçak çmıJ.ı behQeniıı ö -
zıündeı, - ... bei defa ~ 
laet dılfıa,..... ...-di. ~in 
lıo.N aG ! 1 ıri aiaçJ•lvı arwn
da tm bdııD l6meti, bir te!ııc tJz 
IMmıli ...... ta uzakta, Jeli\l@n
mriu W!tJliı •• peaıoereleriaıe Ple
mun bldBı clQdrati Be bebrd.ı. 

o im, bir -...ıı Fne5 batar
-. ......... -- yoktu. 

Amııi, bu Da, h=ftp'r ~ 
6lbıa çıolt blll eyoıdu. 

tm.ı. ilk 8'rfiıl*e .. o~ mi?. 
1-. Aani w ;wifti. Bümıı dD

iıF<mi ...,ı. ~ o, :nere-
• idl?. 0, k:imıdiT. Giirderiııin Ö
nib>de, cmm ~ cwıMnchr -
... çahf>rbn, ~ cüçJiik çeki
ıroada. Çftnü\ o ~ )'ÜZÜıı bir. 
p batlsı. M,y•lınden silinmilı 
IPtıırifti Yalrm., en canlı olarak, 
~ 8Jyu aiylh renkie w 
:iri iri cıM••M"l1, k+oıwı biçi-
-'-~ ... aımiPipıi iyi :ı...-.ı...... ~ QllılD 1.111MU-

kyudn. 
Sem, eR • 2 i .. Uaaiacle. ac:* 

mavi ... ıdeı bir elime 'Y81'dı.. 
1-çJnı • .,., ılli,JlıbtL. 

Birden 80ıl'dıu: 
- Azmi, seDde bir ff!Y var?. 
- Hayır, hala, ne var? 
- Mutl.8ika bır şey var .. Fevkali-

dıe bir eey .. Bilhassa, 80l1 ~
de seni tam-nen degişniş göıü -
,.orum. 

Azmi boş aöz}erle halaya bak
tı. Ayağa kalktı. elleri pantalonu
nun cei>inde, gdanın içinde doıaa
maia beiı ..t.ı. 

Hala, tekrar IOrdu: 
- Fakat, bana anlatmalmn, 

Amı.i? 

Azmi, birden dunhı. Bıran 6 
pj:ndii. Soora: 

-- Allaha mnar:ı.tdık, balacaimı. 
öedi.. 

l:Sır ok .,bi odadaı.ı 1ır~adı. Bah
çeyı adeta 8-cak 2eçti,, ...-ıı, 
.ınti. 

Akak çamlı bahçenin önüne 
Pe1dili vakit yorulmuı ve ıerı .. 
mif:ti. Ceketini Çlkardı, iwlaına 
aldı .. Yeısil pancurlu Jroike bir da
m baktı. Kimsecikler yok. .• 

Durdu. 
Kollaımııı arasından sevdi.ti b

dmı almle da 811k1MDJ$ bir cana • 
vara bakar Dbi. bir müddet kö9-
ke batı. 

irhıi çeldi.. Bitap bir halde idi. 
Blıb-eoin duvarına yaklaştı. E -

. demir paımaklıJ?a doğru uza-
DMI'. ~Te baktı .. SOl tarafta. 
- adam ciçek tarlılarını .ııözetli
}Oldn. Halinden bir bahçivan, bir 
~ olduAıu an1-thyorou. 

Az.mi •vri şuuri seslendi: 
- Bir dMika bana bakar nnsı

ım? .. 
.Admn, döodii, duvann iis -

tinden 6..rkan deHkanhya baktı. 
Cevap verdi: 

ltııfl ., """"az müar' betinde - Buywun, birisini mi ar .. ya--
m:nuzı-m. r a -., umm, ..- -.uz? 
l&Çlar. •• Ah, bu mal... Ewt birisini an -

ADiii Clldaıacaa. Ona. Gir da- )llllldu.. Fakat ... 
.. DMll, neredıt Pn>eC WMıli1 Armi yutkundu. ~ bir 
Adına dlıhi bAmetı•ı 9!DC kJZa ~ vudı: 

a.M: oMnılııı içm bızaıı. bildi iken- - Bu köıık1e kim c*ıruyar. 
~ ~, bldalatw ile kalbi - Hiç kimse?. 

- Bo.ş mu?. .... hıow :v.bt, iomee ona 
bqı ÖJie .. - ~ - ihöy9f - Boş .. 
wnh ki. mwtı.ka, <Dl h.MmeJı, - bıkidıetı ldm ~?. 
••"wıti, ~lı, onun iri, 6iyab : ~: :v~ beyier?. 
....... -..n, ~ ~ ya- - Jlııöden hariciyede bdJ'iilt bir 
kmden w;ıtıtmıeti idi. ~. Bir refikam var, bir tak. 

o, ta• ....... bir bani olaıtD9illb.I de mı.n .. 
can«&. o }lliıl.. A.m•m• ifulinde- Azminin birden içi sızladı: 

MONAKALAT VEKALETi ı••ı--_.,... _______ _... 
latanbul Mıntaka Liman Riyasetinden t 

DENİZCİLERE iLAN 
Dalga Uzunluğu: -ı 1) İstanbul elektrik işleri umum mudur~ tarafından Saravbur 

l"8 m. 182 Kc/s. l20 Kw. nu Salaca-ıı arasında mevcut kablo çıkanlarak yerine yem bir kablo 
.P. 31.7 m. 9465 Kc/s . .1%0 Kw. T b .ı. 

.A.Q. 19 .. 75m. 15195 Kc/a. 20 Kw. ve ara ya :a.oyunun cenubunclaki Nalet .burnu ile ıBeylooQ: Selvi burnu 
- - arasına veniden bir ık.abk> vazedilecektir. 1 

Her giin, öğlenleri ıt.'14 metre/ 2) 19 Haziran 1940 da başlanacak ve 45 gün kadar sürecek oJao 
15195 kilosikl TAQ ve ıa.qamlan vaz işi için kullanılacak dubada beynelmilel işaretler szece ve ~. 
11.7 metre/ M65 kilosikl TAP Jn- bulunacaktır. Bu mıntakalardan geçecek ~erin dubanın yakininden 
• daJaa postaluile yapılmakta ~eQlllemeleıi ve ibu hizada sür'aderini kesmeleri bildirılir. 
olan: 3) Sarayburnu - Salacak ve Nalet burnu ile Selvibumu arasına 

ECNEBi DİU..ERDE HABER- vaz'edilccek kabloların sahHdeki iki nihayetleri m.akfı.s çapa ile Pte-
LER NEŞRiYAT PROGRAMI: tilecek ve ~eceleri tenvir edilecektir. Gemilerin bu twlolara :rakın de-

Birinci ıı.ervis İkinci servis mirlememelen ilin olunur. (4948} 
İnmca Sa.at 12.00 Saat 17.30 -------------------------
Arapça • 12.ıs > ıı.45 Yukıek it'. ühendis Mektebi Satıaalma 
Ellcnce • 13.45 > 18.4.5 

~U: : ~!~~~ : ~~ Komisyonundan : 
Bulgarca • 14.30 > 18.30 Mektebin 1940 malt senesi iate ihtiyacı aşağıda eösterildiki sekil-

e e e lıerde eksıltımelere konulmu.ştur. Fazla tarsilit için ~yunda 
yüksek mühendıs mektebine o:ıi.inıcaat. .4519. 

Saat 18 - Pr()jUam ve memle
ket saat ayarı, ltı,OJ muhk. Karı
ilk program (Pl.), lö,:>0 MUZJlk: 
Radvo caz ol'.keatrası (Şef: lıora -
hi:m ~).Soprano Bedrıye Tü
zwı W1 ı.ı;u.raıwc. ı~,25 ~ 
19,46 me:ml~t saat ayarı. A;a.ns 
ve meteoroJıO_µ .haıberıerı. 20,00 Mu
zik. Çalanlar :Cevdet Caila, li ah
ri Kopuıı. Zühtü .Bardak.oJ;tlu, J::Sa.r 
n Üfler. 1 - Okuyan: Radıfe Er
ten. l) Arif: hey - .Kar~ar şarlu: 
(Yıkma sakın burcu penahNJ\}, 2) 
Refika - KarciAar şarkı: (Hep neat
e!ı sevda dıoW), ~) Sel Pınar - Kür
dili H. iU.kı: (Bır :1tızlı yalan söy
le deJ, 4) .Musa Süreyya - KW'dıli 
H. iUkı: (Gun ~yacak). 2 -

f..rzaktn cinai 

Dmlek 
Zeytinyd' ve sairt' 
Un ve saıre 
Yumurta ve saire 
Süt. kase yokurt 
Sade yd; 
Silivri yoluJ'du 
Toz şeker 
Pevnir 
Reçel ve ibal 
Yaş sebzeler 
Pirinç 
Kuru erzak 
Kuru yemiş . 

Uk temiHt 
Lira 

423 
256 
122 
195 
117 
659 
150 
302 
160 
112 
422 
197 
124 

96 

Ekt.Mtmeo a 
Şekli Günü Saati 

Kapalı 18/6/lHO 11,00 
Acıı'k 18 li > 11,30 

> 18 • • 14,30 
li 18 li > 15,00 
li 18 l> > 15,30 

Kapalı 19/6/1940 15,00 
Arık 19 l> > 15,30 
li 19 l> • 15,45 
> 19 l> > 16.00 
• 19 • > 16,15 

Kapalı 20/6/1940 11.00 
Acık 20 • • 11,30 

l> 20 l> • 15,00 
> 20 • > 15.JO 

OJwvan: MMut Karındaş. l) Sa- 1 B 1 
kir alta - Rast ~rıkı: (Hic ıbulun- Beyoğ U irinci Sulh Dr. İHSAN SAMİ 
maz böyle dilbaz), 2) Faik bey - Hukuk Hakimliğinden: GONOKOK AŞISI ~ 
Rut tarkı: (jaleler .saçsuı), 3) Le- Belsoiukluğu ve ilıtilitlann.a 
mi - Hüseyni şarkı: (0 güzel ,;ıöz- Hazinenin Parasıkevi .Beyojthı karsı pek ~li ve taze aeıdır. 
lerle hMmasıw bil) ,4J Renk Fer- Tarlaba.şı Tiree 8dkak 1 No. da D?van.yolu Sultamnabmut 
san - liu.seyni şarkı: (Bırk.acı ıbı.r- Paraşkevi ZlsoP01o aleyhine açtıiı Tüdııeai No. 113 
}eşerek), 20,35 Müzik: Ha.lık tür_ davada: Müdde1ı&leyhin ikamet - l .. ___ iııiiiııilli•ıııiıiııılıiiiıiiım--• 
killeri (Sadi Yaver Ataman), 20,-iS $[ahının meçhuliyetine mebni 
konuşma (tarihten sahifeler), 21,00 mahkemece on bec; ~ müddet- Beyoğlu Birinci Sulh 
M.ü.z.ik çalanlar: Fahrı Kopuz, &ıs- le ı nen tebligat icra&na karar H k k H - . f, ... . d 
ri Üfler, Zühtü Bardakoglu, Cev- verıhni.s oldukundan muhakeme U U aKım IQln en: 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

IMG 

1adet2000 liralık= 2000· 
3 • 1000 • = 3()00. 
6 • 500 > = 3000· 

12 > 250 • = 3000. 
40 1 100 > = 40()0. 
75 it 50 > = 3750. 

210 • 25 li = 525(). 

Keşideler: 1 ..mat, 1 
1 ~. 1 ibnciteşriıı 
lerinde yapılır. 

det Çaglıı. Okuyanlar: Mustafa günü olan l/7 /940 saat 10,30 da Hazine muh•emnt miıdiriye -
çağlar, Azize Tozem, Aziz Şen.ses, nıatdremeye bizzat veya hilveka- tinin Beyoğlunda Hüsey~a ma-1---------------------~ı 
21,00 Muziık: 1 - Okuyan: Musta- le Relmeniz tebli2 makamına ka- hailesinde Feridi"c sokağında es- ı 1 ı \ İstanbul 2 inci icra JJl 
fa Cailar. 1) Kurdıli rucazkir peş- im ohnak üzere ilan olunur. iri 48 yeni 52 No. da Virjini Gfımüş- Askerlik şleri luDdan: 
revi, 2) Artak.i Can _ Kurdili H. ~/1396 yan aleyhine açtıA-1 davada: Müd ------------ Bir !borçtan m!ayı hac 
.,,.rkı: (Ay dataala . ..A. ) 3J v~ '------------! deialeyhin ikamet~Uhının meçhu- 336 dog"' umlular ~ parava çevrilmesine 
~ Us, Kürdili HDLl.6. c:ır· ck. .... .ı:;te- Beyog"' lu Birinci Sulh liyetine mebni tcsbit dosyasının verilen muhtelif e)a.'drit. 

""'·- Beyoğlu Yabacı •&. Ş~ çeşmi mestın), 4) Y~ı Asım - Hukuk Hcikimlig"'mden: celbine !karar verilc:liiinden bahis- de!L: tatlı ve likör takımı ne . 
Kürdili H. i&rkı: (Kederaız H. şar- le iki ay müddetle ılanen J(ıyap 336 ~~ilk y<*- mları 17/6/94-0 ~te5i 
kı: (Hanıya sen benımdııı). 2 - O- Hazinenın Balatta Kalıpçı çeş- kararı teblii"ıine karar verilmiş lama müddetleri haziran sonwıa 13 de sandal bedeste 
kuyan: Azize Tazem, 1) muhayyer me so.kagında 6 No. da Davit Miz... oJdu~ndan muhakeme rinu olan kadardır. 1 Term:nW.dan itiba- yede iasmında satışı ierB 
pdu: (Can &ana aşık), 2) Nıkriz ra&hı aleyhıne açlıi!ı davada: Mud- 9/9/940 saat 9,30 da mahkemeye ren müracaat edeceit1er kanu- celktir. Kıymetini buln'l 
tarla: (Göni.ıl sevdı.-bır du:hterı), deialcyhin ikametgahının meç - bizzat ve~a bılvekale J?elmeniz nun :maddeı mahsusası mucibın- -dtrde ikinci arttırması 
3) Muhlıs sabahattin _Nihavent buliyetinc mebni mahkemece on muameleli ~ıva"' .kararı makamı_ 
....rk:ı·. (Çok ozledlın sesını), 4) h-u- beş ,;.ın müddetle ilanen teblıgat na kaım olmak uzere ılim olunur. ce cezaya tabidir. l)erşembe ~ınu avni Jll 
_.. ö..131. karar -..:1-~n ldu Bey<>ğlu ve Beşikta.s nuntalka- tayin edilen saatte icra 
._ .. _ı....:~..:~ •• (Bülbu"le lkurd•...,.,... tuza _ ıcrasına Vcu .•. u~ o gun- 94-0/ 1156 h M.U.&uıKI ~· / I smda bulunan yabancılardan e- tir ~tekili · ahali J(ı.), 3 -Okuyan: Aziz Şen.ses, 1) dan muhakeme ~u olan 4 7 940 ------------ . enn m 
l'ahrı Kopuz - Sultani yegih şar- &aat 10,30 da mabkameye bıu.at İstanbul Birinci icra nüz ıl-k yoklamasını yapt~~:_ bulunacak memuruna 2~ 

Veya oı..u--'\...'Ue aelmeniz tel.Hl'. rot<; olanların SY nihayetine~ }arı ilan Olunur. 39/ 
kı: <.Mavi.-zözıü sarışın), :o Rakım :u ~ ,., ~ Memurl~g~undan ,· v<»tıamaıarmı yaptınnaıarı nan 
JakuUu - U~k ~ı: (Bir ~un ne makamına kaim olmak üzere iliın olunur. İstaılbul .;u..,n<Wiı icra 
olur), 3) Yesari Asım - l.}wak şar- olunw. IK0/1233 Bir borcun temını ı.çın mahcuz """"_,,._ 

ılın ıh • kl 1 luğundan: lu: (Bu yaz. ~en ~nlerimizj. ve sat ası mUıkarrer (400) lira tıyat yo ama arı 
21,46 Müzik: Oda müziki (Pl,, Beyog" lu birinci Sulh muhammen kıymetli (100) adet Bır alaca~ teminı 1 

ıı..-'L. • 25 · lik Eminönü yabancı As. şubesin- edılen ve paraya "evrıJ,rJl 
22,30 .memleket saat ayarı, ve A- Hukuk Hakimlig"'inden: ıut:.lıerı Renış ıo kalınlık 4 M. den: " 
jans haberleri, 22,45 Ajans spar boy çıralı kalııs 1916/940 tarihli rar verılen tlc sa~ 1 ~ 
lel'Visi, %3,00 Mtirik: Cazbant (PL) Hazinenin Haci Pırim karısı Çarşamba RUDÜ saat 15 te Unka- 1 - İhtiyat yoklamaları bu a- minen 295 kilo yi.ın ıplı ' 
13,25/23,30 yarınki :Pro«ratn ve Beyojlwıda Hi.ısevinaga mahal- :panı 'köprusu karşısında Fener ym nıhanetinde hıtaın bulacak - bukla Bah~ekapı Yalı !tO 
~paruı. lesi caddeikebirde yenı 40 No. caddesinde 31 numarada acık art- tır. Bu müddet zarfında şubeye desinde kain Aynıye h ki. k"'"'8Mm mhi kadllD ~ - Peki, simdi neredeler? .. 

il idi. - "Ozerinbıe afiyet kızları ince 1------------
Bir ewr llılalıhı. h•1 rna. "Y«- lıırtahta tvtuıdu da .. Üç aya ::rabn,__ FENNİ StlNNETÇİ ~ C1 w bi*io atek"eü. Cok ncat 11ir zamandır, Y*8crkta oturuyıor-

da Bivilik aleyhine açtığı da - tırma .le satılacaktır. ub'amayıp kavdını yaptımuyan- Selanik Bankası ardıyesı 
vada müddeı vekili tesbit dosya- Mezkur günde yapılacak açlık lar haitkında kanuni muamele tat- 6/940 tarihine rastlı\ an 

"6ndti. ıar .. Ben köşkte ibekçiyim... Avni Türkcan 
.ABni, UıCQDl!IU ay 90nU9da, bu 

tlll • 9lo* ~ lı •• oeam &ııiin
-. ,.... ..... eyi~ 
Blıla,mlMrk!Mlmdl. 

AP''a•~djk.. 

........ 11 •••••••••• il ••••••• 

:ııMiW " ...,n,,atı idcn'e .._ 

Beımüanir'i 
BD11 lzzET BBNtal 
S-TelerafMat..._ 

..... 'ft:klede Mrp ... •• 
• k n c-llen ilhsMıii pw iırdla
.. ıtııcakti. Ve ı.. ... ta ı.t. 
.,_ ••lltl11min •arrft5 ._. 
......... b .. aıh. 

.......... k• c.m i' b& ..... .............. .. 
•' rn tr ......... lrııi .. ,. 
... , "•' ıa ı lk•llrırlllıli. 
.. Cimi" .... " ... 
a.aı rds 'uA .... ..... ...., ... 

..... '17" 1 

Ati, BnJelr-lyea .. Pam -· 
7Qlbr. 

Kabine: ~ 'l'nmvq 
duralı Ho .• 

dea valsi elMak lllaunlara brp 
ftivalyeler ·ı.ekômethd ..Uafau 
ve biınaye ıdecqiai vWeyleınlfti. 

Batti, lNl••••'llD e~ilerile 
Papa anamda akclehuaaa muahe
deain ltirind mad.tesi flyle idi: 

- Tilrklıer a.IGA Wiama ettik
leri talulinle, Papalık lafikiuneti P. 
't'lllyelere kat'I yar4.ımta inala -
aacaktır. 

Mvahedema ikinci kuma •• flty
le hli: 
- Düıa•••· Ttirlden..,.. .. 

.... )iMiM Wr surette mik!afaa 
etıili 1aluliNe terfi edilecek -
..... ku41 ='hk verilecektir. 

...... lleput, Dl...... ile ................. ,. .... 
ı ._ ...... ı..ua h•• 

me wfılgf ,ı, ..... _......, .... ".._ 
... ' zMıl w J' .......... ... 
ı.v •• ew.-.w......_ 
........ iri7 ...... 

8whmllllrud, - ._. 
8'1J1enwe bqa .... ,.,=.t .... 
.... Wi. ltqt lle7 De.iMi • -
7•Je ........ -- ..... al.... 

.... ., z<, Kar ..... 8111-
... c... 7..aJa ,.., .... 
__ ., ... R «ı lwfır ~ 

dıd t...... . .. Pı''ı h 
- l•ınir a ı' ' ""1· 

(.DJHI 1 ... J 

sının celbine karar verildiğinden arttırmada teklif edilen bedel tak- bik edilecektir ~mi saat dOkuzda b1r 
bahisle müddeialeyhe fiti ay müd- dir edılen kıymetin yuzde yetmiş 2 _ 336 doğumlulann ilk ydk _ arttırma ile satılacaktır 
detle ılıinen ı!Jyap ikararı tebli~i- ~inı bulmadığı halde ikinci art- n..- t...:ı...u .niin mukadder lO 
ne karar verihniş olduğundan mu- tırma 21/6/940 MJnu ayni mahal laması nnuddeti bu ayın nİı:ICl)e - ·""=e ;;tmiş beşını b 
hakeme l'iinü oJan 12/9/940 saat ve saatte yapılacaimdan almak tinde hıiam bulaca~daiı yokla- ,~ 
9,36 da ınahkemeve bızzat ,,.Ya istiyenlerm yevm ve saati mez- ınaiarını yMJtırmıyanlar M. ka - ı.kdirde 20/6/94-0 1fJI 
ıbilvetale .,.ınwıız muameleli ıı- t11rda m•h•IJinde bulunacak me- nununun 83 ünaı maddesı muci - yan nerşembe ıünü a 
:yae karan makamına kaim olmalt muruna muracaatları ilin olunur. bince 10 on lira para cezasına :m8lh- mahalde ikincı açık 
&zere IMn otanur. 948/1076 940/261 kfım edileceklerdir. utılac~ llAn olunur. 

1aıaA: &lten•er F. SEBTELLt 

- Aman efendim. Reıdanhk bu
lundu d melde msanm yaıkasmı 
IM.l'akırlar mı hiç? Gerdanhiı «Ol'
~ blbrlar ... Polisin eli iDla
DID ememne yapl$Dl881D bir lrae. 
Sız beni atlatabilirsınız amma, 
polisi atlatamazsınız. 

Neriman hanım hellsi bpamaık 
llltedi: 

- :NeJwe, ~iş olsun efendimf 
OD. kere, Ohı kere Ö2lÜ1' dilermı. 
lf o'• GW.ı lıair .-Y.. Mademki 
............ imi Swlıılta ............ 
~._..meTdımae*a-

"'5 ................. Bir 
M!Daki ..... 'ft tıntan edMiJe 
...... dnam edıenk: 

- İyi 111UDa, banMll tacacli! de
•• Benim bt;e>whn ~ ııliR
lemi9eeek mtainiz? Tnkifhmede 
~C'lllla eelmJeri ~ 
nJlabi de cadanm. bilWai • 
tatlanm. 
MistıeMi Wr aiıU el aalatma -

fıa Mşlac:k· 

-ltar•Nwen.l-.n-. 
diriyet.e _... ..... Mem1n, a... 
bamın .. falan 80l'UJdukian .... 
ıa; mil<W± ı·•~ Mnl ıeWdf 
eıtms mi!. o.ı.. l*u • ctl1i -
mı!n('M mıtı*tla. 

JRMıt ·-··· ........ llat 'yg ı 111 dmhll™ı ,_. 
... ., 5 "" '1 2 

A4k ve macera romanı: 3 7 

Sualine:- YekJndan aormek de 
lti mı a beyim"' Her gıonışumde 
atzımın suyu abrdı. Bu kadar 
yer temim Hi9bir ;,erde, Mı:bir 
bdımn boynunda bu dereee fıra-
pa.n, bu derece parlak ve tıemir. el
maslarla mmenen bir gerdanhk 
aörmediml dedim ı.ıe, t.ı geve. 
mMjim beDi te.ktf!.IMl,Ye bcm 
~ • ...., delil, fakat 
tev.ki& e • .. c· cet im aı.. 
bani.ya. Her 9111it tm.a var--. 
Birma. yerbridri, claland-=-· 
bUli .. ......, ..... içeri)e-
............. iti. j W'dır'•. 
.Aman AH ) 1 Birchııı6iae, iM -.ce ~ .......... _ ..... 
ftl'ilecıet _.... L , w. . ç... 
neıenmcilitlendi <Wara, IJir..,... 
4Mn.bk )4ii&ien eel»iMai .ı.ı 
riayli)'tbiliıdim. Yawıt Y11W11 a
pldmı .. ar ~ öwiRe bQbc 
mtiin jpı teftif ediJdtliımi ., ... 
dlln. Bednr ...... ele lıll'& 
Neıluim ı-n eiddt bir ta o ak 

90l'dll: 
- Medm ,rdlY:er! Bu., berh*' 

....._ •limıez ~. _ .. ..., ........... 

...... b&,rle :nş'+ıVta, ...... 
"'*-111 On' tm ...,., da '* 
- • - tllllidf ..m . 1 . iMa,. • ............... 111J. lıılr ..... 
......... tı ...... 

mış. Muhakeme ~a, bekle
mek lizımmış. Ben bunları öğ -
renınce, beynimden vurulaıu.lf8 
döndüm, hanımefendi. Kendi ken
dime gerd_anlık meydana çıkın -
cıya kadar burada kalacak mı -
7llB? dıye 8Öy lenıyordum. Bu 
•timali ctüfü.nurken, mejer bıslı 
~' bır adam bana eel
lendr c Ya meydana çMm«ı da, 
8IJıf' uı.erinde .kalırsa, ne yapacak-
1111? O uman lıWr;m1j y~, oturur
RDI.> 

ikı .... bildentMre beynimi 
ajuldatta.. Sersemledim, utanmlt
mm 1ere diilüP bayılacMUn 

N..t.Mt ~ e,rrde fena
lrıkl.ar ~ 

Daıttor Şinui: 

-ıwe-... ......... .
t drDdil 4ıldi: All(ım eiılDCll 
t 1 re •l=hrl, ... ttirt' [ .... 
..,, Mim m1lıır&ft yere yatar ba-

1••-· llDılDa Wr de ........ 
.... _._. ... ,Hep aı.iDJar ... 
u)616ıtıi•...._ 

SÖliDe --•: - as. ........ kiiçik ... 'ı -
den - Udaı' tak lruiboimrn il
-- MM-tus ..,......_ • 
..-t . ...., .-ce olunea, p,le '* 
,.ıe .,,,,,,..... ... ..,... .......... a...-.-..-.-.a1eaw;,a
wııar YIMlf , ...... ,,.,.., tı.. - ..,1:.. yaldllşc;ıulıL Amm 
A ..... Us « bbil mi m,t. 
Bir MıcA ... b .. ı w•lıla mit 
-- .. an rı' - tlbdat • .. ,.ti • -?. ~ 
.... ..... M ..... laiw•f&4i. ile,......,.., nc lllifHrıcwılh*' 
....... xJ ................ 


