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ETEM İZZET BENİCB 
YIL: \ ,.. • 

ır 
- .. onum Noktasında! hi Fransa 

eni kabinenin Alınanlara nıütareke mi teklif edeceği veya 
harbe devam kararı mı vereceği henüz belli değildir 

Mareşal Peten kabinesi kararını bu akşam ilin edecek 
ular yine 
bulandı 
Fransıs kabinesindeki deit· 
•lkliğia hakikt ıebebi henib 
ınalüm dejlildir. Frusa bu. 
&ünkil vaziyeti içlııde aulhıı 
ııidebillr mif. 

~ıa: ETEM İZZET BENİCJI 

Unya efknn unıuıniyeaiJlin m• ı 
Ve heyecanla beklediii içü-
~dan ;onra Fraıısu: kabine
(e beıJenmedıı. bir değ~ilı.lik 

lteynaud çekildi ve Mareşal \ 
Başvekil oldu. Başkumu· 

Veyııand da Ba~vekil muavı
r, Kabinede ayrıca l\lösyö La·· 
Cibi bir şah>iyet vardır. Lava! 
h - Habeş harbi ve ona. te
dlinı eden aylardaki faaliyet 
"'•sai;i ile si;ı:ıısi şahsiyetini ve 
~elerini iyiden iyiye ortaya 
1ııuş eoki bir başvekildir. 
Ynaııd son dakikaya kadar 
anın son damla kanına ka· 
ınukavemete devam eda • 
i he.Yan eden ve basma karp 
cezrı hareket hamlelerinde 

nınak emelile başvekillete 
iı bir şı:bsiyetti ve sıkı sıkıv 

I;, politikasına ve ittifakına 
idi. 

. va•iyelte ve bu kararda ıken 
lJı en şiddetli bir safhasında 

'4e<l en ayrılması el bette ki 
"haza ve ıııerak mevzuu ol • 
Ur. O halde, Fransanın, batti 
lı Afrika topraklarında dahi 
na kadar muharebeye devam 
t~ni bildiren, İngilizlerle en 
Urctt ı mesai teşrikinde bulu-
'biı: bıyvekil niçin çekilı?i~~ 
ilreşal Peten'in Başvekılhgı-
\'ey,,and'ın Başvekil muavin· 
n manası nedir?. Bilhassa 
aııd Başvekil muavini olur. 
l'ransız ordusunun başku • 
•nlığı ne olmuştur?. 
suallerin cevapları müsbet 
kilde Fransada ve İngiltere
trilmeıniş olduğu içindir ki 
~ransız kabinesinin teşekkü
ki zaruretleri tu-ine imkan 
dığı gibi bu duklkada ne ya
'•nı, ne yapmak için iktıdar 
İine gelmiş bulunduğunu 
da müşküldür. l\lüttciıklcrin 
girme~indenbcri bu be!-ıinci 

ız kabinesidir. 
i kabinenin iş başına gel -
ile beraber iki türlü tahmin 
~ia da dünya efkarı uınumi
t kaplamıştır. Bu şayialar: 
Fransanın cenupta ve şL 

ı\frikada tam ve ınutlak bir 
idare altında mukavemete 
etmesi 
Fransanın münferit sulh 
SJ •• 
ında toplanmıştır. Yeni 
et bu satırları yıudıjıunız 
dar bir resmi tebliğ veya 
ame neşretmemiş olduj:u 

t ki, Fransaya bakan gözler 
Cehcsinde sular bulanık gö
kte, tereddüt basıl olmakta 
Şekilde tahmin ve tefsirlere 
•lıııaktadır. 
eşal Peten \'e Veygand 1918 
i ve Foş'un iki eli halinde 

·Ya kazandıran şalısiyetler
lnıan taarruzu başlar başla
a büyük bir kuvvet kaynağı 
ııedi olaı·ak isbaşma getiril

• biri devlet n1ckoınizınası
iri oı·du 111ekaniı.u1asının ba
eçirilnı.iştir. Şimdi bu iki 
ünferit bir sulha razı ola. 

tri ancak Fransawn tama
abıtakatııon kesildiği ve or

her türlü muka\'emct im
kaybettiği kanaatine var
ile mümkün olabilir. Bu
ricinde hiçbir mülahaza 
EVAMI 3 üncü sahifede) 

Fransız ordusu yeni bir muEta emet 
için Luar nehrinin arkasını1 çe ildi 

'Roma radyosuna göre, Almanlar 
Majino hattının gerisini çevird.iler 

Yeni Fransız B:ı~\ekili 
l\farcşal Peten 

Bordeaux 17 (A.A.) - Fransız 
radyosunun bildirdiğine göre, Fran
sız kabinesi, dün ak•amki toplantı
da, p&k muhtemel olarr k. kabine
nin ilk toplantsın: ır.Utcakıp B. 
Çörcil'in Fransız hükumetine gön
derdi.ili mesaj, bilhass•. bahis meY· 
zuu olm~tur. 

Lundra 17 (Hususfı Fran>a -
nın, Almanyadan mütareke şart
larını bıldırmesiıu istiyect>ği hak
kıııaa J;o.b<:rl, r d~lasma:ctadır. 

Fransız ordusu yeni ha a tu u
nursa harbin şekli dle v ·şebi • 

ır 
şekli değişecektir. Bunuil için da· ı 
ha birkaç gün ·beklemek lazrındır. 

Pariste sükCın<:t vardn. Binala
ra ve Abidelere hi~bir zarar olm<..
mıştır. Almanlar tarihi 11"!ÜC'l~csc
lerin, bılhassa Napolvon"n ıne -
zarının önüne nöbet<'iler dikmiş
lerdir. Alınan askerleri, Frnnsız
lara ,ııörülmemis derecede iyi mu
amelede buhınmaktacır. Halkın 
ıaşeSf de temin e<liJn,lştlr. 

Fakat yeni Fransız hLin.,sinin 
şimdi askeri nıes'uli~etler verine, 
sivasi 1Ties'uli.1·ctleri de üzerirıe al
ması, kabine'"e harbe d~ı·am ta
arftarı ohn.yan unsı·r!arı alınış j 
olması, ycnı .a abineroın buı{ünkü 
vaziyeti kurl.~rm >:a ~alışacağı his
sini vermektedir. 

1 

Bazı İn~ıli gazetelni, yeni 
Frans1z kalıint: jnin .rr.titare.kc mü-ı 
2nkerelr.:rine ~ırısece~ini zannet ~ 

• • • • • 

mektcdir. Ylnı k .. ı >ircnh dlınan~ 
mayı t'eslim etrr.eıTıek "-~rt~:c sulhe 
razı olacağ1 bıJc sövh .. nn~ 1 ~rl:~Pdir. 

Dün iııgilteıcnın bctü• ki!;;e -
lerinde Frrınc-.:.n:.n mt:.:vrJfa.kiy<:ti 
idn dua edılrrı•'ı ·. i'orp sanayii 
fabrikalarında ç. ı ,ar. an'• Jp, bu
lundukları verkrdcn ayrılma -
mak şartile duaya işt ;ro k etmiş -
Jcrdir. 

(DEVAMI 3 üncü sahiJede} 

Bugiinkü harekat lhnesi 

Mısırın, İtalyaya harp ilan 

Litvanya Cumhurreisi 
ve ailesi Almanyad;,ı 

nPzaret altında! 
etmesi, bir saat meselesi ..• Moskovadaki Alman sefiri Litv~n· 

ltalyanların dört denizaltı gemisi batırıldı 
yanın neden işgal edildiğini sordu 

Londra 17 (Hıısusi)-Biitün Bal-j ;\ osko,·a 17 (A.A.)-Alman men
tık meınleketlerinde vaziyet "'a- balarınclaı~ ö~rcnildifTine göre t.it
hamet kcsbctıni~tir. Sov-yct)eı·1 Lit- \.·an)·a RcL ... icürahuru Smetona ve 
'9Uyadan sonra, Estonya \'e Le- sabık lıul<fmıl'tin müteaddit brnsı 
tonyadan da ayni taleplerde bu • dün aks~ın, Almaıı bududumı geç
lunmuşlardır. Sovyetler Bir ligi lıü- misler 'c en teme edilmı~ercır. 
ldllrıeti, bu üç memleketin Sov· Moskova 17 (A.A.) - B~rada 
yetler aleyhine bir ittifak akdet- resmen bildirildif:ine göre, ~.v -
tiklerini ve Sovyetlerin de kendi yetler Birlii!i, Estonyo ve Lcfon· 
emniyeti i_ı:in tcdbil'l<•r almak mec- yadaki So~yet garnizonlarının tak. 

Lonclra 17 (Hususi) - Buraya 
!(elen haberlere göre, Mısır hüku
meti İtalyaya harp il:ııı et.ınek ü
zeredir. 

İtalyanlar. Mısıra t~ı.ı·ru7. hare
ketlerini arttırn ağa ha;ılar.ıışlar - ı 
dır. Dün İtalyan ta;·yareleri };udu
da yakın Mirsa Matru k~ limanını 
bombardıman etmi;lerdir. Dün de 

Bu sabahki 
ekspresle şehri
. mize gelenler 

bir tek İtalyan tayyaresi Malta ü
zerinde uçarak bombalar stmı.ş -
tır. 

Mısırclaki vaziyet gittikçe neza
ket kesbetmektedir. ! 1 'ııderiye -
de bulunan Kral Fa:ıık alelacele 
Kahireye döner.,k. kabir• toplan
tısına riyaset etmiştir. 

1slcenderiye valisi va1i~ttleri 

müsait olanları ~hri terketmeke 
davet etmiştir. 

İtalyan tayyarelerinin Mısırdaki 
Sollum'u bombardıman etmeleri 
yüzünden, iki :zabitle, ~irmi beş 
nefer yaralanmı.ştır. Bir kışla da 
basara u~atılmıştır. Bu suretle 

(DEVAMI 3 üncü sahifed•) 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hııriyetindc kaldığını bildirmiş - viye edilmt'_şi U' Sovyetler n.rlii;i 
ör. ile aktedilcn kar~ılıklı yardım ;>ak-

ı Adi• d b Estonva Sov}ct taleplerini ka- tını namuskiır bir tarzda tntbike Surdan aşağıya ıye e u bul etmiştir. Letoıı~anın da kabul muktedir ve hazır birer hükı".. !et 
etmesi beklenmektedir. kurulması için .E. tonya ve Lcton-

a f /ı van bir sabah iki hadise Almanyanuı Mosko\'a sefiri dün ya.lan tal•"lerdc b•lunmu,,tu '.s-
J Hariciye Komiseri l\lolt.tofn ziya. tonya \"C J,etonya lıükfunetll'ri, 

b 
• ld ret edere!.. Lihauyanın işgali lıak-

1 
So\·yetler Birli;(inin bu taleple,ini ey gır o u kında izahat istemiştir. kabul etmişlerdir. 

Fol Re;)' nv mın istif:ıs.Jhıan son
ra, Martt<::al Pet~n·in ııyasetinde 
te~~{tl edııı.·ıı vc-ni htırı> kubinesinin 
mem•d'.et' bu ı.ıadU'C len kurtara
cak bütün kdbirkre muracaat e
<leccf(ıııe şüphe edikıt :ııektcdu 

Gene al \'eypa:ıdın BaşveJdl 
mu~\·ıı •. Jl'.:' t ... '- iı. edi!.n1iş olma
sının ehe ı.mivetı tebarüz ettiril
mektedir. 

N poli baş konıolosu
l muzun refikası ve 

çocukları da döndü 

Bir evi yıktı, sağa, sola 
saldırırken kurşunla 

öldürüldü 

( Diğer ·ı e:graflar 3 üncü Sayfamızdadır ı 
Damadının vurduğu bir , ......... -.-.., . ..._ ___ . ._ ________ ...... _ 
kadın bayıldı. carih !ÇERÇEVE 
mevkuf ta şahide - -
hücum etti (Yu111 3 de) , Akaiyoa Serisinden 

n.abinenin başlıca <Za s. şunlar
dır: Kol'on harbive. Pırıo hava, 
Amiral Darlan bahrivc, Marke da
hiliye. Lava! adlive, Boduen ha
riciye, Butiye maliye. 

Yeni kabine Bordoda Cumhur 
reisi Alber Löbron'ün riyasetinde 
mühim bir toplantı yapl?'ı~tır. Oğ
ledcn sonra da toplanılocaktır. 

İngiliz kabinesi de dün toplan
mı,. Fransız sefiri Korben bu top
lantıda hazır bulumnu~tur, Baş
vekil Çön;il salı ı<ünü avam ka
marasında bir haftal:k vaziyeti 
izaı edecektir. 

Saı.ihiyettar mehaf;Jde lngiliz 
hüklım<'linin, her ne pa~.asına o
lursa olsun, sonuna bdar muha -
reıbeye devam kararırıa 1.:rar ede
ceJ!i beyan edilmektedir. 

Fransız kuv\'etlcri Luar nehri 
gerilerine çekilmekte \'e burada 
Almanlara karşı yeni bir mukave
met cephesi tesis etn,rkledır. 
Yenı İngiliz kıt'aları Ja gelmiş 

bulunmaktadır. Fransızlar bu ve
ni hatta tutunabilir, Alınan ileri 
hareketml durdurabi.irs •. harbin 

(Yazı.!t 3 üncü sahıjede) (Yazısı 3 üncü sahifede) 

------ --1 - KISACA ı Bugünkü dp_nysveb-z 
E!J9lld•f Jl!J& :ik/l#!d•I 

Çok müşkiJ.l vaziyetlere doğru 
Fransadaki harekat çok ağır 11-

kıbetine doğru lıergün bir parça 
daha artan hızla gidiyOT, 

Vaziyet gizlcııemiyecek kadar 
tehlikelidir. General Veygand'ın 
ümitsız vaziyeti kurtarmak üze-re 
Majino hattının gerisindeki seyyar 
kıt'aları da kullandığını anlıyan 
Almanlar o milyarlara mal olmuş 
hatta cepheden de daldılar. 

1 

Cumartesi günkü yazımızda işa
ret etti<iimiz veçhile; esa•Pn Ma
jinonun üst kısmı müdafaa edile
me: hale ge!misti. Belki Wissen -
liourg'dan isl'içre hududuna kadar 
olan a~ağı kısmının mulıafatasına 
çal~ılaraktır. de-m;ştik. Fakat Al
man motörize kııvı;etle"inin· bu 

ihtimali de ortadan kaldırmak Ü· 
:zere Gray'a kadar inmeleri bütün 
Majino hattını tııtulamı:;acak bir 
duruma soktu. Düıı Gı·aJı'a gelmiş 
olan kuı:ı,etlerin buqün Besouçu'u 
almış olmaalrı memuldür. Gayet 
serı ;lerleııen bu taarruz kolunun 
lsviçre lıududuııa varması ve bu 
sıaetle Majiııo lıattının içinde tıe 
gerilerindeki kuvvetlerin ~a(Jı 
doğru ric'at/erini kesmesi de bek
lenen netıcelerdendir. O zaman 
yukarıdan. Verdün kalesni alıp 
Majino'nım kilidini acaıı Alman -
lar a'ni;ıdan da çıkış kapısını" tı
kamı.< olarak oradaki kuı•vetleri 

(DEVA.MI 3 üncü sahifede) 

En büyük ders ! .. 
Bizim mahut iı. konUfUyor -

duk da şöyle dedi: 
- Fransadaki muharebenin ö

teki milletlere verdiği en büyük 
ibret dersi milli vahdet üzerinde 
daha sıkı sıkıııa toplanmak olmuş
tur. 

Bugün Fransız ordusu çeki!iyoı· 
ve çözülüyorsa buna amil olan ve 
Möz üzerindeki köprüleri atmıyan 
sabotajcılar ve hainle-r en büyi le, 
en acı nedameti duymalıdırlar. 
anlamı~ olır..aları lazımdır ki hi -
yanet!eri ve mil!i birliğe vurduJc.. 
lan darbe ile her şeyden önce 
Fransız l'atanım ve Fransız ist' '·
la!iııi müteessir etmişler ve nil.u
ııet kendileri de eğer Fransa isti
la edilecekse vatansız kalmnıa 
mahkUm olmuşlardır. Geridt l~u.
!aıı milletler icin bundan büJ>ijk 
ders olmaz. • • 

KOMÜNİZ~ 

Faşizmadu başlıyan bütün 
iı;tihalelerile nazizmanın hakild 
bir ideolocya olmamasına mu
kabil komiinizma, tam ve hali& 
bir ideolocyadır. İdeolocya ol
masına mutlaka ideolocya. fa
kat nasıl?. 

Benim &ibi kafasının dört di
reği, Allabcı, rubcu, milliyetçi 
ve şahsiyetçi bir insamn, koınü.. 
nizmaya ne ııözle bakacai:mı 
tahmin kolay: 

Mutlaka ideolocya, fakat ek
siksiz ve tezatsız bir örgü ha • 
Jinde işlenmiş muhteşem bir 
dalalet ideolpcyası ... Blitün re
jim ve ideolocya özü halinde 
koınüni:cma beniın gözünıde, 
ferdi ve içtimai binbir tezada 
batmış, (erdi ve içtimai bütün 
dayanaklarının ~ürüdüitinii gÖI'
müş olan Avrupa entellektü-

• 

alizm11sımn intıharı hiidisı•sidlr. • 
Cennet araı .. a ihtiyacilc :ı:tibar 
edip cehennemi boylan .ık bi
ti.isesi. 

İsin ağlatacak kadar tuhaf ve 
giildürecek kadar acıklı cl'phes( 
şu ki, konıüuiznıa~ faşi:1n1a v~ 
nazizmanın, ayni zan12 1da li
beralizma ve kapitalı. ı anıa 
nazarında da ayni ~ey!. il. lbuld 
bugün faşiznıa - naZizn1 bü .. 
yük garp dcmokra.tlarııı ı ·er· 
çenkdif;i ı;5cralizına - ')İ!a
liznıa nizıi'.ı.iıiıle ıııiicadel i' aJIİı. 
dedir \'e ~.iı\:alıirının bek.emiğı 
olan koınÜhizma,\ğj,ride"' e 'gü: 
nü~ b~yü~ ~il~e_cesi 'j),,"jf!'d~' " 
~erıı~. b.'.' ~".~ut :','.e harf~"-l_sizJ{.: 
ae bur.ınınuş, li~leıiıck~..., } •-" 

iste giinün Iİ~~7~u.~u~~.'i'ti fi:." 
(DEVAMI 3 iinc-u .sa/>ifedıt) 
NECİP FAZIL KISAlcti&EIS 
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LAKIRDILARr 

Ruzvelt, yenı bir 1ı:iesaJ 'llaZ'lril
yontıuş~ Müstevli de\"letlere gon
derecek, }ine bfr-talhm tavsiye -
lertle bulunaeak! Yarabbi, 1.(14-0 se
nesinde gönderilen mesajlar tvp
lansa. bir araya .getirilse, herhalde 
yC'ni btr ehram vücut bulurdu. 

Mesaj da ne oluyor?. Doksan 
doku' defa tecrilhe edilmiş ve gö. 
rüln. ı.i$tir ki. mesajın filim hiçbir 
faydası yoktur. Amerika miittefrk
ler~ 'eni yeni yardıma başladı. 
Bu yardım da o kadar uzun boylu 
bu·,·,,) değil. .. Pekala, daha ev\•el 
Aed vardım eıiilmiy<ırııu, acaba~. 

l"ARISE KAıtŞI 

HİSLERİMİZ 

Parısi.n. .ı;ubı tunu lı.aber """'"" 
daha ta!slliıtlı t.el,grafl.ar geldikçe 

1 
insan, derin. bir hüzün ve i!ICl_ d .. u-
y uy'>r. Boş, J~s /. bir ~ehir ... Za -
v~Uı P~risl Ben, P~arısln i~gal e· 
dıldıgını ahher aldıgur zaman, ev
vela ınanma.k oaılı; isl.eı.newm .. Pa
risı ,!.Orcnlerden degilim ... Jl-.dkat, 
gören de, '1(Örmiyen de, bu mede. 
ni.vet ve nur bcldesiııe karşı, için
de ır ı;ey.;, lbır yak: nl.ık att u
yor. 
Acımamak elden geımez.. Kim.

bilir, şimdi orada bAyat n.asıldır?, 
Bir c ıaze elri ~ara.:tı.. 

DAHA EVVEL 

SOKMAMALI 

Yıınanistaııın büyük şehirlerin
de, ircok Alman seyyahı var -
ım<;:. Banlar. son ı:a.ınarılarda ço
ğalın:_'. Hükumet de, sıkı bir 
kootı ıl tatbik ediyorrnu, 1• Fakat, 
bu s kı ·oııtroldan ziyade, bu a. 

damların, daha evvel huduttan i
çeri girnıelerine n1ani olunsaydı, 
daha ivi oimaz mıydı?. Artık, ba
gün bir ·memlekete fazla miktar
da nazi -:?lroı ni, maksatlarının ne 
o'.tl ıgu aı;i.kar ... 

Ytm"'1lı dostlarımız darılma • 
,;ımlar amma. akıl hocalığı yapmı
yoruz. bir hakikati söyli>v0ı:ııız 
Yine kendileri bilir .. 

OB.MANIABJJJl 

GEZiNTİLE& 
Beledıyemiz, Istant>ulluıarm 

k.eyfini, zevkini ne kadar çok dü
şünüyor?. Şehir ,başt..:.n basa. par. 
ka, çiçek tarlasıııa, gazinoy.., me
sire m.ı.lıellin.e garkoldu.. Şimdi de 
Beluat _.m.anl.annın mesjre ~ 
halli haline sokulması için tetki
kat y<ıpılıy<Jrm~! Burada, ,;ezinti 
yerleri vücude getirilecek, yollar 
açılacak. gaziD<;ılar. oteller inşa o
lı.ınacakmış1. 

Arttk, her pazar çolu.~u çocuğu 
alıp, büliin İs.t<1nbullular, Belg!"41 
oımanında tenezzühe çıkacak!. 

Gülhane parkın" Sultanalunet 
iııalıçcsini, Boğaziçi !wrularını. A
da çarnbrmı, Florva kırlanıu he
genm i yeceı?ız. 
Haydı hayırlısı!. 

KÖFTELERİN 

z.ı:ın&İ 
Bızim L.-tanbuk.m ho.ş tara\1arını 

mı ararsınız?. Çok ... Gazeteler ya
uy.or: Bir vatandaş, bir köftecide 
yed.igi köftelerden zehirlenmiş ... 
KöfLcn.i.n neresinde zehır olur, di
yecek.sıniz7. Vallahi bilmem ... Var 
ki, ,zehirleni)or. Sütten zehirle -
nenleri duydıık amma, ya köfte-
1.e.r?. Artık, köfteleri tıe, süt gibi, 
okuyup üili:-·erek yemeli!. 

AH!\JE'l' RAUF 

Yeni pul nisbetlerinde 
görülen yan ltşlıklar 
nasıl düzeltilecek 

Vaziyet dulayısile bazı vergi ve 
resimlerle beraber r.la_nııa resmi
''" de ay başında yüzde 10 - 15 a
r..wında zam :'f c.o.ııılmıştı. 

Pul satanlarla bazı banka ve 
r,'lSıni dairelerin \'e halktmızın bu 

nisbetleriru iyice anlıyanıa • 
dı&:lan 11/Iali"' Vekaletince tesbit 
o1unmustur. 

Ewümle yine 16 .kuruşluk pul 
yapıştırılınast icabeden istidalara 
ekseri kimselerin 24 kurusluk pul 
ilsak ettikleri görülmüstür. Bu 
münuebeUe Malive Vekaleti bu. 
saıbah Defterdarltğa emir gönder
miştir Emirde yukarıdaki müşa
hedekı· bildirildikten sonra dam
ga re;mine yapılan zamlar izah O: 
lumnaktadır. 

izahata göre; yalnız damga res
mi kanununun 11 inci maddesinde 
yazLlı bulunan maktu resimlere 
vüzdc 50 zam yapıl.ıruştLr. 

Yine .ııoezkiır kanunıın :ı, -l, 5 ve 
6 ıocı fasıllarında ti.nlı olan nisbi 
resın1le.re de yüzde 10 zam icra o
lunmu.:;lur. İstıdalar, be:ı annaıne
ler, 'Üfus hüviyet cüzdanları, ev
lenme kagıtları, posta 'e telgraf 
mal.1buzlan, te zi lunan iliınna -
nameler. sulh m:ıhkemelerinde is
timal edilecek olan hususi vekiı -
le1 nameler \'e damaa resmi kaııu
nunun 11 inci maddesmin 38, 40, 
~. 42, 49, 52, 54, 56, 61, 62, 66, 68, 
78 ve 90 nıncı numaralarında ya
zılı olan diğer tekmil evrakm hiç 
bfr zamma tıiibi nlınad.ı kları \•e es
kisi gtbi yaoıştırılacağı da ayni e
mirle tebl .; olunmuştur. 

- ---00----

Trakuada rı-POLtS 
~ / VE 

Neden? .• 
-1-

fa liyet \ .. MAHKEMELER 

Tekmil vilayet merkez- Floryada dünkü 
lerile kaza ve köylerde 1 feci tren kazası 

1' ransamn en büyük radyo stüd
yosu olan Paris - Mondial, şimdi, 
dünyaya sesini, Bordeaux'dan du
yurmağa çalışıyor. Çünkü, Fran
sız bükü.nıet ınerkezi, geçen bü
yük harple olduğu gibi, yine Bor
deaLU<'a taşıumak bedbahtlığına 
uğr~hr. 

Evvelki gün, lıaziu hazin konu
pn spiker, Fransız \_atanı üstüne 
çöken büyük fclaketı titrek sesi
le anlatırken, Frans:ının, son 150 
sene içinde, 6 defa Alman istili\sı
llll -.ğradtğııu seylüyordn. Spik<-r, 
medeniyetin ve demokrasinin kur
tardnı<ısı için çalışau Fransaya, 
bütÜn-dünyap imdada ~ağırıyor. 

150 yıl iç!nde, 6 defa <ıyni ordu. 
Jac tın"afmdan i;tilaya uğn»aıı bir 
memlelu:t, ı.u uıüste.vli <ırrlu ile,· 
an 'aneııi. bir dü~ınanlıb. pt":\ da et
miş demektir. 

Hitler de. Holauda ve Belçikayıı 
taarı-uz ettiği 9 ınayı."iia, s~ai an~ 
aaevi dü~ııaanlıktaa bahsetme -
~ mi~i.i74 

Frun. anın bugünkü hali ve 
manzarn~ı hazindiT. Bütön medeni 
dünya ona yardım cliııi wwıtma
bdıı. Feliket gônlerinde ge~ ı 

yıll:ıu:ıa hataları Jzeriatl.e thırd -
rak, tenkit ya1ımak, acıdu. Belki 
de, ,)'ersiz ve lüzuınsuzdur. 
Fakaı, Fransanııı, bugün radyo

silc bağ"ırdığt an'ane"i tliişman .. 
lığ1> aola batınadan çıkarmıyarek 
ona göre hazırlıklı bulunması icap 
etmez mi)di?. 

görülen canlı çalıma 
lrakyanın her t;;ıa!ında cana 

iıır imar V€ kalkın•na afaliyetı g•)
riilmektedir. Vilayet ve kazalard·l 
c.lrluğu gibi köylerde cie muhtel"t 
~..ıhalarda yeni işle: yapılmaKıa· 
(l.Ll'. 

Hu meyanda teıemıl Trakya ,.j. 
•ayetleri ·ıı~ biiyük !·aza med<E.1.: 
!erinde birer tale~e yurdu tesısı-
11€ de geçilmiştir. . 

Ezcümle Geliboluda da bır yurt 
açılması için Edirne maarif mü -
dürü Cemil Öner ile Edirne tale. 
be yurdu muallimi Enver G<ılibcr 
1uya gidi., tetkik.at ~apmışlardır. 

Ht'\RP YUZUNDEN .. 
Edirne belediyesi tarafından 

yaptırılan ve inşaatı hitam bulan 
soğukhava deposu ile .fabrikasına 
ait makine ve il.letleri'n son harp 
hadiselerl yüzünden getirilip ku
rulmasına imki.ın olmamıştır. 

Bu tesiı;atın meydana getirilme
si için l;azı yeni te,ebbüslere giri
şikfiui haber alınmı;t!t". 

AREKJ:OLOJİ TETKİKLERİ 
Edirne (S. Telgrı.f)- Edirne 

etnoC:rafya müzc:liniıı tanzin1i ve 
İosalanııı Harala köyünaeki kale
nin tetkiki için maarif ve.kalclince 
Ankara tarih, dil, coğrafya fakül
tesi arkeoloji enstitüsü yardımcısı 
Rfutem Duyuran tavzif edilmiş ve 
ke.vfiyet umumi müfetfr;Iiğe bil.. 
dirilmiştir. 

----uoı----

Bugünkü ve yarınki 
mÜ[ i .1 konferanslar 

Dünkü pazar gününü Küçük.çek
mecenin serin sahilinde geçiren 
lı alikımız; akşam dönüşü feci bir 
kaza ile karşıla~ıştır. 

Çemberlitaş pazarında, Vezir -
haııı civarında balık, s~bze, mey
,-a satan bazı esnaf, hem haftaııın 
voraunluğunu unutmak, hem de 
sakin bir deniz kenarında demlen
mek üzere dün aralarında birleşip 
Florvaya gitmilerdir. 

Ahbaplar, akşaımın saat 8 bu • 
çuğuna kadar Floryada ve Çeik -
mecede otunıo tatlı tatlı eğlen • 
mişler ve iam o saatte İstanbola 
dönen trenle de avdete karar ve
rerek kompartımana yerleşmiş • 
lerdir. 

Fakat bunlardan Vezirhanında 
11 numarada oturan sevvar satıcı 
22 yaşında Harput1u İsmail oğlu 
Osman trene veti.şememiş ve ha

reket halinde olan va11oııa atla -
mak isterken muvazenesini kay -
bedip dü· rek ayağını tekerlek -
lere kaplırınıştır. . 

Tekerlekler zavallı gencin sağ 
avaiiınt topuk mafsalından itiba
ren kesmiş Ye Osır..ın canhıraş fer
yatlar içinde dü.şüo bayılmıştır. 

Yarulı hemen bir imdadı sıhhi 
otomobili ile Cerrahpaşa hastane
sine Juıldu·ılmıstır. 

Fatih'teki kumar 
cürmü meşhudu 

Kara ve deniz kuvvet· 
leri mücadelesi 

Yazan: AHMET şüK.Rtl ES~ 
, __ •. : •• f or"< 

Avrupa harbinin ~ ıı:ı.~sı 
karaya hakim Napolyon Fr• ;ııı
il• denizlere hakim i:ııııiltet< btl 
paratorluğu arasında yii.ı at":n•'' 
sene evvelki m~cadei.~Y.~ ııc~,· ol• 
bir vaziyete dogru yuroJll<' 'ıl" 

0 ru 
duğunu gösteriyor. Frııns.•• k<tıl· 
SililUD mu.ka,·emeti het1ıı• b.j1' 

''r " ruamış olmakla beraber. "'· ·iiı·ii· 
ev' el · başhyan Alman ile•• ~,riS 
yüşü durdnrulamaımştır. . !l'i• 
nihayet işgal edildi. F~a~~ı• /lPJe" 
vekili Reynaud, evvelki gıl 11• gO- • 
rika Cüınhurreisi Ruzvelt\i .. ~"' 
derdiği ınesajda Fransız lıU '1';yıı 
tiniu, Afrikaya, hatta Aın•~~cdil· 
çekilmesinden bahşetınc 
Reynaud diyor ki: . ır · · ıac•• «Eğer Fransadan kogu r·ıoııı~ 
lın·sak, şinıali Afrikaya, 0 ıill•i· 
takdirinde Aınerikadaki ar• 
ze gideceğiz.• t.l· 

Belki bu sözler, Fransa~ı:~~ın_iı 
man)--a~·a kar~ı n1uka"·e1n.c . . {1 B
göstermek için sôyleo_nı 1 :-? 1 ~i111il~ 
kat Fraı1:;;anın taıi1anulc r i_hlt~ 
as-kerlcri tarafından i~g;.ı. ~ıiı 

malini ilk defa olarak göz•.• ·le bİI 
önünde belirtmekte~". So,tı..,,-· 
vaziyette A\·rnpa kıt ası ,-~< 1 111_ 
yanın hakimi "eti allına ·fıer< 1 

bultwacak!ır. O zaman ıngı_ •Jeli 
le Alman,·a ara~ıı1daki JJ]ll' ,oıı 

• · Jcıı ~ 
Napolyonuıı 1807 scue~ın :;cıt"" 
ra Jngiltere ile girı~tiğı b"\tit• 
tik mücadelesine be,ıızi)ec< 

1 
ııı· 

-ı~·-:::======~==~~~=~~=~ı=I Yeni demiryolumuzun 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri İnşa şartnamesi 

-------------------------1 Zonguldaktan başlırarak Koz -
luyıı. kadar gidecek olan yeni de-

Şimdi, bütün Fransız resTiıi telo
liğlcri, ınütenıadiyen, lliişmanııı 
ÜStİ.İn kUV'\·etlc taaıTuziar ,Vcsptığı · 
nı ifaıle edi)or. hı auı hayrete dü
şüren nokta budur?. 

Neden üstüu kuvvet?. 
Fransa, neden çok daha iistiin 

bir kuvvetle harp yapmağa mec
buT kalmıştır!. 

Müteaddit meb'u_.;larımız tara -
fında.n muhte-ill vilayet mer ez -
!erinde halka favdalı ve mühim 
konferanslar Vt;rilmesin~ devam 
olunmaktadır. Bu a:~am saat 18 
de Sinop meb'usu B. Cevdet Ke -
rim İnce-dayı tarafından Üniver -
sile konferans salonunda dünya 
ahvali karşısında siyasetimiz mcv
·ımlu bir konferans verilecektir. 
Hatin ··arın akşam da saat 19 da 
Beyuitlmıda Saray sinemasında 
\konferans verecektir. Konferans
lar meccani ve herkese açıktır. 

Fatihde Ahmet 'srninde •birinin 
idare ettigi kahvede dün ani bir 
baskın yap·lar;ık Ahmetle bera -
ber Suohi \"e Hacı isimlerinde iki 
kişi kumar ovnarlarken yakalanıp 
cürmüır eshut mahkemesine ve -
rilınişlerd.ir. 

Mahkeme bunlardan Ahmedi 
kumar oynattığı için 2 gün hapisle 
50 lira para cezasına, diğerlerini de 
birer lira para cezasına mahıkı'mı 
etımişti. 

Bu seneler i~ınde Napoh:~:ll bl 
giltereyi a~ıktan öltliirmel< ~~ •(ll 
d.evlete karşı ticaret ha~ıil"''" 
Ülice Berlinde, SoDJ:a da ,,e ıl 
~a neşrettiği i~i b.eyan~•:ııe"et 
IııgJt~re adalar1le t1car~t1 ·ucr~)_ 
ti. }<'akat Napol~·on In!(ldigi gı 
sulh yapınağa irbar eden1e k.'~ 
bi 181' <ene<inde Rusya)• - d 

' - • . ·jtc>· 
harp ac1ncıva kadar Iııgt -· 

· • • d ınert•· 1 

-~arp Af ri kaya kadar uzandı.. mirvoıumuzun iaşasına ait müna
kasa 5'lrtnamesi hazırlanmıştır. 
Mez.k:tır .şimendifer hattı en kısa 
bir zamanda yapılmak için hemen 
münakasava çıkarılacaktır. 

Fı·ansa kü~ük bir devlet değil
dir. B iyülı. bir ıniistcmlelı.e impa

rııtorhıguna sahiptir. Maddi, ma. 
nevi lıer türlü kaynaklu elinıle
dir. O halde, Fransa, neden üs
tün kuvvette bir düşmanın ani 
taarruzuna uÇaımşhr?. 

h.ılyanlar büyük, e..ısalsiz bir 
sergi Anıdıyorlardı. 942 4le fNIYI- 1 
tahtta açılacağı kaç zamandır. söy- 1 
leuen hiçbir hazırlıktan gerı ka- 1 

humı,,·m bıı beynelmilel sergi için 
ite a<lla aylardanberi faaliyete 
ı; ri~niş, dewam ediyordu. Ber -
halde bugünkü İtal) a için bu ser
KIY i vücllde getirmek •-e. dünya 
ıne ulcketlerinin orada ten1sil edil
me · .i "'1ain etmek pek ehem... 
mı, cc verilen bir keyfiyet ol -
mtJ~lu. Avrupada harp olurken 
İtalyanların sergi hazırlığına gi
rifııı11 olması istikbali kenii. lıe
suplarına svlh ve sökün İ(inde gör
düklerine delalet ediyordu. Fakat 
arhk İtalya harbe ırirdi. Serglııin 
hazırlı.ğ111e eevam edilip "'1lmiye
cek ıni?. Bu İtalyanların bileceği 
keyfiyet. 

şinıali Afrika.da l\lısır ile Tu.ıuıs 
uası.ıoda dl.erinde vau
nin ehemmiyeti daha artmıştı. İlal
)a aradaki kuvvetlerini Lihiyc 
toplamış, donanmasmm bir kısmı
m da mühim bir nokta olmakla 
meshur Tobruk limanına wkmu1-
tu. Bu misaller gösteriyor ki İtal
yanlarca Libiye Df lı:ııdar ebetnmi.. 
yet verilbe yerindedir. Fakat bu
ı:ün artık İtalya Aı.deıııizde kuv
vetli ılenaa.ınaları olaıı ve pek 
mühim noktalara hakim bulunan 
Fransa ve İngiltere ıribi iki müt
tefike kar~ı luı.r• ilau etmif b111u
uayor~ 

Avrupa harbi Afrikaya kadar 
ıwnım.adan olııuyacak di,.yenlerin 
sözü çıktı de,_ktir. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Alınacak işçj 

memurlar 
ve 

--<>-

Lüle.burgazda yeni 
gazıno ve sinema 
Trakyanın muntelif kazalarında 

yeni ve modern sinema ve _gazino 
binaları Yl\Pılınaktaodır. 

Bilakis, Fransanm, daha doğ
rusu müttefiklerin çok daha iis
tün bir kuvvetle düşmana saldır
mas• mantlki bir dü~iince deıh"l 
midir?. 
Bwıu yarm izah etıneğe çalışa-

Bu ciiınleden olmak üzere Lü
leburı;<a:oda İstanbul - Edirne asfalt 
yolu üzerinde, belediye parıkı itti-
salinde yeni ve modern gazino ve REŞAT FEYZİ 

carım. 

sinemalar insa oluımuıstur. 
Lüleburgaz belediyesi bu bina· Kan verme istasyonu 

ları kendisi islotmiverek a:v ba -
şırıda talip olanlara verecelktir. Gureba hastanesinin 2 inci ha-

-o- ricive ko;;..u.;;unda tesis olunması 

Bekçiler hakkında yeni 'kararlaştırılan •kan verme istas-

bt·r kanun hazırlandı yonu• bugillılerde faaliyete ıı;e -
çecektir. 

Emniyet işleri umum müdürlü- Kan vermek isliycn vatandaş-
Arrkarada harbiYt! me<ktı.binin ğü tarafınd1.n uırn l'e mahalle larımız isim ve adreslerini bu -

;ı.tıçhba:,ılığı münhaldir. Taliplere bekçileri hal<kıııda veni biı kanun rava kaydettireceklerdir. 
75 lira ücret verilecektir. Kendi.- layihast. Nı:rla.mJdu". Kanları muayene ve tahlil olun-
lerinin ayın 20 inci gün.i.i.ı:ıe .kadar Bu liıyiha ile bekçiler hal<kında dukl.an sonra muvafık .~örülen -

me-'-·'·r ınek•- mu"dur" '"~'"- ıı:ıu"- esas 1 "'" V""İ ülcUn>Jer konul - "··d 1 ak ,,........ '"""' .....,.~ lerdeu .cabmda istiu. e o una" 
racaatLaı~ icabetmektedir. maktadır. ki" d föğeT taraft.a.n beledıve reisliği "'' bconlara her kan na ın e pa-

Kar&man beledıyesi 120 lira ay- bekçil:erc \"e'ri{.,,.,...k ,. olan .aylık ra da ve-dehıJPCektir. 
lliı: ücretle linci veyahut 2 inci •ı- ücretlerın balkınuun .kazançları Diger taraftan ır.e~k:ür istasyon-
ruf bir fen mem·uru aramaktadır. ııevivesir.e ;ıöre muayyen nis.bet _ d:a ınn"'in hastabrdan ha.soka, fakir 

üracaat müddeti avın 30 uncu ler dairesinde alınmasınt karar - ha~a 'atandaşlarımııa da mecea-
PÜniioe .kadardır. laştırmıştır. nen kan nakli yapılacaktır. 

Diyabakır mob'usu B. Hasan Re
şit Tankut tarafından dün Antal
yada \"e Ankara meb'usu B. Müm
taz Ökmen taraandan da İnegöl
de günün siyasi meseleleri ve mil
li birlik mevzuları ha'ld<ıooa kon
feranslar verihnistir. 

EDİRNEDE 
Edirne Hi (S. Telgraf) - Bugün 

Halkevin<le Konya meb'u9ll Mu -
zaffer Göker tarafından mühim 
bir J<:cmferans verilmistir. Bugün
kü dünya durumunu alakadar e
den bu konferansı kalabalık bir 
halk kitlesi ile memleketin mü -
nevverleri dinlemi,lerdir. 

--0---

74 bin liralık y ~ 
an bar 

ToDrak mahsulleri ofisi umum 
müdiirlüğü muhtelif yerlerde yeni 
am'bar ve hububat siloları inşa et
tirmei1e de,•am eylemekte.dir. 

Bu cümleden olmak üzere Fa -
kıh istasyonunda 74 bin lira sar -
fol<unarnk yeni bir ambar ve idare 
binası inşasu kararlaştırılm1.ştır. 

İnşaata ay başında başlanıla -
caktır. 

Beşinci defa tevkif 
edilen hırsız f 

T.ütün gümrü~ü rıhtımında bağ
lı duran G iller motörüne gizlice 
girio tikcara ait bir kısım tuha -
fiye eşyası ile motör bekçisinin ce
ket ve pa.ralarını çalan Nuri is
minde bir hırsız vakalanarak Sul
tanahm€t 3 üncü sulh ceza mah
kemesine teslim olunmuştur. 

.Mahkeme, suçlu ha.klı:ında tev -
kif kararı vermiştir. Diğer taraf -
t.an bu hadisenin besinci hırsızlık 
vak'ası ve lıeşioci hansi oldugu da 
anlaşılmıştır. 
~ 

Kadıköy, Haydarpaıa 
elektriği 

Sarayburnu ile Salacak arasın
daki eski elektrİk kablosunun çı-

karılıp yerine veni bir kablo kıonul
ması için öbür eünden itibaren de
nizde faaliyete ba,lanılacaktır. Bu 
kablo konulduktan sonra Boğazi
çinin Anadolu yakası gibi Kadı
kö,·. Haydarpaşa \'e havalisinin de 
elektrik teYettürü artacaktır. 

!KÜÇÜK HABERLERi 

Napolyonu nıağlt1p e e .. ı•ıi 
Giiııiin sjyasi ,-azi~·ct~ıJIİPcri) 

hadiselerle tefsir ctıııek e pr•' 
hatalıdu. Çünkü biribirıııC. r• 
zer gibi görünen vazilc!IC1 b~ 

. · · raıl• Jll kından tetkik cdı\ınee .. a ... 1iit· ~iik faı·klar oh!ıığu goııl ,.,ııı 
_;.u.nla beraber, bugün Ah0.ıı!;·,i· il 
Avrupa kıt'aş111daki ".a~;ııJ<iP 1 

Napolyunun 18-07 senesın , ~,·et• i 

den scne)er zarfındaki ,a~ı ,C 
rasıııdaki benzerliğin n~• flJ''' 
memesi uıümkL.n değildid· i~1 

bir iki noktadaki farka ş 
etmek lazımdır: ıel·''· 

1- BugÜnkii Alma o) aıııd deO' 
olarak şu söylelichilir ı.ı,!I<İ f.' 
lıakimiyeti ı:ı;; sene e\"\'c pi~ 

.. IJtl ' 
mutlak değildir. Bugtll1 I<'' 

ı<''·t nılyet, llS se.ne ev\·el 1 J;İl111~ 
ku temin etmi)·or: Bu b~ ~""" 
ınünaka,,a eden hır ha• 8 s:ı~~ 
meydana gclıni~tiı· ki bil 11,;o 1 
her halde bugün için A.Juı:a 'lı't 
kinı vaziyettedir. ~u~ıın ti 0c 
iter, eğer hava haku1ll~ e .pJ< 

gilterenin eline geçecek. 0~11c t 
m.anyanın vaziyeti, 153. dt>il. 1 

velki Fraru,antn \ aı.iyt:tt1l 
ha kötü olabilir. . ·ııe~~ 
!- Diğer taraflnn Jng~ bİf 1 

lehine olarak kaydedilecc 0.,;ıı · ·1ıer ~ 
ziyet te şudur Jti, Jng• sı "' . 
zamanki mukabil ablul<• t<"'t 
1914 harbindeki abl.~~85~ 1.ıe-.'' 
yavaş vavaı; g<iisterdıgı ~ .,ııii jıO 
essir olınak sartile bugıl ~• ı 

Almaaya mal:Um şekilde Anıs
turyavı aldıktan sonra 75 milyon 
Cermen\11 toplu ol<luğu biiyük bir 
devlet olııınş, Avustıır)anm aca. 
dan kalkması ile artık İtalya ile 
de bıııı;ık lı.om:;uluk tesis etmişti. 
Fak.ti ouna ınukabil İtalyanın nü
f..,,u ı3 milyondan ibarettir. İki 
kom.'iV ara.mdaki mihver nihayet 
ittif~ döndüğü zaman da bu 
nıilsavatsahk göze çarpıyor, orta 
Awcqoadaki lti!Yük Cermen küt
lesi.ıuıı y '.:ı İtalyaıun parlak 
.. olsa · · ci ıııe,.ki4e bld ğt ..aıı.. 
lanamıyer.ııı. L;,te iki .enedenheri 
İtalya kendini bo iltiııcilikten çı
luıcanı k en ehemmiyet.ti ltir rel 
salıibi elmayı dlişiinmV.:,t"r. 

Devlet Demiryollan umum mü- !=========================================="""' 
* Adana mıntakası işçi komis

yonu yeni iş ücretlerini ot iş,;ileri 
ij;in haftada 400 kurwı, kızak iş
ç,ileri için 450 kuruş ve. patoz iş. 
çileri için de 650 kurll§ o !arak tes
bit etmiştir. 

. Alı<1 311 ' tJll liz ablukasına kar~ı et t. l 
uz1ın zn1nan nıukavenı p 11111, 
imkiınsızdn. Çiinkii h•r 01dıl! 
ler arasında bir boğu~ı~• v• ~' 
na göre, ablııka da 180 ol> 4 Llkin ..-ta Avnıpada arlık le5ir 

ve uiihıuı -.kisi plai obnaıiıJrlan 
.wıra İtal =tll g;izlttini Akde -
ane ı;erireeeği aal şılıy .... d.u. Bck
kmeyi IQ'Iall ı:erdü. Avnıpa kar. 
bi çıktığı zamaa İtalya işte lıi>yl~ 
biı· bekle)iş 1·a:Uyıet.i almış bulu
nu\'Ordu. Fazla otarak İtaly>mıa 
Afrika>·• muanen pregnım u
hilinde 1J1t1hacir gönderıneğc de
vam etmesi de müttefikler aley
hine harbe girmek tasanurunda 
olınadığmı söyliyenle<ce 1ıa id4i
anuı delili olarak gösteriliyordu. 
ÇiUa.kii Akdeniz yallan ka~ca 
İtalya Abjkatlaki İtalyanlan . ....,
da uasıl yardımsız bıraknıağa razı 
ol.ıcak?. diye düsünülii)'Ordu. 

c,cçeu sonbaharda 20 lıiu İta). 
yanın Libiye gönderildiği de söy

di. Deme. Bag · Tra s ve 
ataya ,._ s.eaelenie ubacir 

~ü·· triJerek )&leı;tirilı~. 
Prngrama gorc Libide ta.ı 160 

bUı lıal)·ıuı. yerkştiril.u~ buluna
cutı. iBll pregraınUI talhibıı da· 
ha kmal edilemem· tir. 

.w.ıli Afrikruwa İJ)etilwesi 
pr ôtcımının yan1nda bir de şarki 
Afrik:wın, Uabe.ı,istanuı Lablı ser
vetlerinden istifade içi.ıı beslenen 
ta,...nurlar "'aı·du. Fakat ı;imali 
Afnkaı a eli siliıh tutar, genç çi[t
çiler yollıyarak bıntları icabında J 

hen en ~kere alıvermek politikası 
takip edilmekte, oraya bilhassa 
ehcınm1:vet vrrilmektcdir. Babe • 
şistan h;..bi esnasında İııgiltereuin 
s·ne~- kanalını kapaması ihti • 
ınallcri. •e<:ri tedbirlerin tatbiki, 
hıılasa 935 - 36 vekayii italpnları 
~.ık düııfuıdü~m•~-tü. 4tp oııım içiıa 

dürlü&ti orta mektep ve lise me- ------------------------------- -ı.ıınhı" arasından 60 ve 74 lira ay- r - " 
lıkü0t'<'11eharel<et memur nam- l Av•il"'D All""ll!!Slı H.l5Sıırıı..ı.uD""lırn ftrfin"""..an 1 
zedi ve i letme ve hareket memu- il ~ Ji"""(QJ ~ lbl1 U U T lb:ll 19" a a a 

Na.J.acak:tır. ,_,...,...,... ........ ,... ........ ,....~------------·-----------------------------------..) Müracaat müddeti orta mektep j f 'J 1, d 
mezunları için avın ~5 inci, lise taBl~~u.nn Amil ~rSalUK11.unU;~emaınn kaarn_ı\ 
mezunlan için de avın 2n uncıı. ~ü- _,_ ..., 

niiue kadardır. fWllda İtalyan filosuna laımanda 1 
İmtihanlar 1 temmıızda S:ir.keci 

Havdarpasa ve An'kn.a ile Wğer eden Amiral Dominiko Kavagnari 
bazı istasvonlarda icra olunacak- vardır. İtalyan Amirali ayni za-
tır. 

işin yoksa yaz •. 
Biz, boyuna yuar, çizeriz. Fa

kat, bnnları M<nynp da icabına 
bakacak zevat, galiba, pek aldırış 
etmiyorlar, r.ıbut da inanmıyor -
lar. Bugıin, ,;ne İstanbul otobüs
lerinden şikayet edeceğiz. Evvelki 
gün Taksimde bir oıobiis.e bindik. 
Mübahıgasız tamam beş dakika 
kalkmadı. Bekledi. Sonra bin naz
la harekete ge~ti. Fakat, nasıl bİI." 
~diş?. Muhakkak bir kağnı arab11111 
daha hızlı gidebilir. 
Anlaşılıyor ki, belediye, bu işi 

hala yoluna koyanıannşbr. Şube
lere tamim göndermekle iş biter, 
zannediliyor. Görülüyor ki iş bit

miyor. Biz, hala, bu otobüslerin 
neden muayyen bir vakit cetveli.e I 
tiı.bi_tutulmadıklannı hayretle dii-
1uJ.lr,o·orıu:.. 

BOIWAN CXVAT 

manda bahriye nezaret} mılsteşa

rıdl.r ve erıkiuı.ıhaı'bryeye dahil • 

ılir. 

Altını;; iiç ya~ındadır. Uzun boy
lu ve bıyıklan aşağıya düşük bir 
zııttıc. ım den 1935 a kadal" Speç. 

ı·a tez.:;biarUM.la yerıı İt.llyan :le
rdz clb:ütaımJarırun inşasına ne· 
zaret etmi;,tir. 

Amiral Kava<>.nari İtalyan koln
nıı a.,.!C z.ırhlılıı.rdan ziyade, hafif 
cüzitarnlarla kuvvetlendirilmesi 
taraftarlanndan biridir . 

1907 de Amiral Kavgnari mec -

lis .Jı:üı-şüsiinden İtalyan filosun.un 

'bir Okyanus filcısu olması lim:ım 

geldiğini söylemişti. Geçen ey1iil
de Amiral, Alman filosu .kuıı:ıaıı • 

daııı Rı.del' ile Fridııilıafeııde uzun 
uzadıya .. ~ü;;tü. Alman filcr 

&u QC>ktan harp işaretini verdi, fa

kat ltalyan filosu harp ilim edil • 
ırniş olmasuıa raıtmen !illi cevap 

vermi.Yo~ 

Amedkanın vaziyeti 
Amerikalılar müttefiklerle be -

rnber ol duklarıru daha açıkça ilin 
ediyorlar. Fakat Amerikalı~, is
tatistiktaı, tasn.iiten hoşlanan bir 
millettir. Ruzveltle Musolini ara
sında telefon giiri.işmeleri .olduğa 
sıralarda, umumi dk.an üçe ay)r. 
mışlard...: Nikıbinler, bedbinler ve 
diğerleri. .. 

Nikbinler ve 'bed>binler kendi va
sıilar'n. kendileri tayiı:ı etmiş • 
lerdir. Fakat ,diğerleri. ne de
me'lc? Bunlar da şunlarmış: 

Be:raz sarayda oturan zatın hiç 
bir fırsatı kaçırmıyarak sulha va
sıta Dlıuak istediğine inananlar ... 

Ruzvelt gazetecilerle son gö -
~esinde: .ı;;imdilik en son da
kikadaki beyanatımdan başka 
sö:> liyeoek sözüm yoktur. dem;,,ti. 

Haricive müste~arı Sumner V els 
bu beyanat hakkında gazetecilere 
~u sözleri söylemiştir: cSon dakika 
dedıginiz şev o kadar çabuk geçer 
ki. ..• 

lngjJiz filosu kumandanı 
İnıgiliz ,.e Fransız donanmaları 

Akdl"nirde dolas;ı;•orlar, fakat hiç 
bir İta!ı an gemisine raslamıyor
larm.~. inııilizler, İtalyan donan
ma;; ın kun·etu olduğunu it•raf 
etn;ekle beraber, rnazbıi v~ an'a
ne<ii. olınanıosını l."heıı:n.mfretli hir 

Çörçif'in bir sözü 
Ava:m kamarasının içti.ıı:ıalarm.. 

da es.ki İngiliz b~vekili Çemiıer
layn, muhalefetin suallerine ce • 
vap veriyordu. Bu arad'I Çörçil, 
yanındaki arkad~larile görüşii • 
yordu. Bu sırada Fraruıızların şu 
ata sözü ;,:ikredildi: cFırtına es
nasında kaptan değiştirilmez .• 

Bu !>ÖZ üzerine Çörçil şu cevabı 
vermiş: •Ecdadımdan kalmış ve
sikaları okuyurum. Bu sörzü daha 
ziyade tamamlıyan bir cümleye 
rasladım. Dük dö Marlborok'un 
söylediği bu söz şudur: <Geride, 
ihtiyatta daha iyi bir kumandan 
olmadıkça, muharebe esnasında 

kumandan d<tl\iştirmeyiniz .• 

Fakat muharebe esnasında hii
kılrneti deği.ştırmeyiniz, dememiş. 

Nitekim kendisi iş.b~ına geçti 

zat .;ayı v'oı·1ar. 
Akdenizde bugünkü İngiliz fi

losuna !.'.umanda eden Amiral 
Andrev Brovn Kun.igem tipik İn. 
giliz bahriyelisinin ta kendisidir. 
Elli altı yaşında olan bu Amiral 
sadeliği ile şöhret almıştır. 

Çanakkale muharebelerinde, 
Skorpiyon torpil.osu ile dalına en 
tehlikeli vazifeler l<P~iue ve
rilir.d' 

* Pazarlıksız satış kan1'0unun 
tadil olunması için hazıl'lanan ye
ni kanun layihası Büyük Millet 
Meclisine verilın.iştir. * Dün Bandırmadan şehrimize 
gelmiş olan Ankara veteriner fa
kültesi talebeleri bu s;ı,baıh müze· 
!eri ve sair yerleri gezuı4lerdir. * Belediye Eyüp ve Yedikule 
haricini ağır sanayi mıntakası, Ha
lle sahilleri ile Feriköy harici nun
takayı da orta sanayi fabrikaları 
için intihap etmiştirJÇiiçük sana. 
yi şıelırin muhtelif yerlerinde ya
nılabilecektir. * Belediye daimi eı:ıtümeni öğ
leden sonra toplanarak yazlık me
sire ve bahçelerle gazino ve lo -
kantalann yeni fiat tarifelerinin 
tetkik ve tasdik iı!ini i..k.mal ede
cekt.if.. * Halkımızın sığınak \"e siper
lerini ucuza inşa ettirebilr:eleri 
i<;in bazı kararlar vermek uzere 
yarın valinin reisliğinde vi\ayelte 
biı: komisyon toplanacaktır. S!ğı. 
nak inşası için fa;:Ja para istiyen
ler de cezalandırılaca.klardır. 
* Cağaloğlunda Şeref sokağın

da 15 numarada M:uran 57 va<;ların- , 
da Feride isminde bir kadın dün ı 
evinin ikinci kat pencere c~la- 1 

rını silerken sokağa d~ aıiu· su
rette yaralanrruız ve hastaneye kal
ıbrılmıştır. * Bugün .Ma~ Vekilinin reiıı. 
Iiği.nde Anlpırada büy üJı: i •dik 
~eıri-.0~. 

tar 4" 1914 harbinden farklı. 0 1.,0.ı 1 

rudan doğruya milletuı f 0tıı•• 
manevi varlığmı istilıdab. b~ l 
tedir. Almanyanın bat ·~li g ·. 
bitirmek için tarihte 011 

510 jll 

medik bir hamle ya;'·'" 
bebi de budur. •JJ1>11 

. ·er ,.. ' ~ Bu itibarladır ki C!l . ııııt• 1 · 
Avrupadn ha.kiıniyet.ın1 tıı>P·" 
sonra İngiltere ile sullı ,;ı.ıeV~ 
ve yahut da koınşu ıJJd 1cı•1 • 
den gıda ve ham ınad •,ııı•" 
demezse, Ingiliz abI~• dı~ıJJ~ 
)'İkini kırmak için kıt~ ı;ııi~) 
mıya teşebbüs cdeceklı.l"• gi1' $j 
Almanya 1807 Frons••' .. ~,ı 

.ı\l na"· ve yahut da 1911 '. 9 
dört sene bekli) cuıeı_;,/ • 

... l' .... 
Tal ebe velilerıll 

müracaatı _ . .,111 ~ 
tııl""~ .. ~ 

A vrupada bulunan . 1>cCı 4 
velileri bu sabah da s~~r<•"" ~ 
yonuna gejeı·ek çocıı vi.~~r,t 
nüsünü bekleınişierd~~· ,ti >:! 
raftan Hariciye V.ck~ı~rde ~ll 
dan ilim olunan lıste b~ıı t. 11 
leri meycut olmıyao .. , ve~~. 
velileri de dün Haricı) "pl3r _, 

.. d ' k bıJ 1ı1 "' ne muracaat c eıe WP O 
kında yeni malı'.ıınat 0 tı 
~ını sormuşlardır. .. eıı 

Hariciye Vekateü; .f'~3~ 
bemizin vaziyetıerı 1 ~er y .• 
alakadar olduğundan 1 9eı 
lünıat l(eklikçe ,,,,nl:l!ı 
pey ııeil"~ktic. 



Yeni Fran iZ 
Bo 17 (A.A.)- Fransız na -

tırlar hcyctinjıı, Rci:,İtııınhıw Lcb-
tı.ıı'un riyasetinde yaı>tığı toplan
lıdan sonra, çıkarılan tebliğ, bu 
la~ab Fran•ız ·adyo·u tarafıa -
~ nesredilm~J..tcdir. 

Bu tc.blıgin metni sudur: 
8ugiıJ1kü S<"raitle, Reyaauduu 

"*tir; üzcr"ae, nazırlar he~eti, 
transa lıükümelinin mılletin müt
lefik Jıiirmclini ı- ·aıı ~Iİ sek 
._. i fie ·r' I~ ıu.;anmia 
:uıuu111u~tar. ı n •ctice~indc, 
.... rnauıl &ei · wniMıl"ll kaltinc is. 
ti(a~ını \'eruı" tir. Le.brun, Da ıs
~fayı dikte ede" \atan •-erlik 
~~siyatıa1_Ö\'Rlİi~ ,.e ~~ui kabiııe
tı lua~a derhal Mooc.,,...I PcLell.i 
rtı:en1ur etmi.,.tir. 

Reisicunthttr .f .. e1ının, hu surrt1o 1 
'İl:Qcfi,·e kadar bııçJ>ü· Fran~ız dcv
~t ad~lfUltllll ~ lJJ.dcnın(•diifi Ka~ar 
~ır bir Dlc."~'ali~·t"t alınak suretıle 

.•·atana karşı tam ..,dakııtmi blı 
kere daha ishal eden Mareşal Pe
tcne te~ekkür etmiştir. 

Yeni kabine ~u sure~ekkül 
etıniştir: 

Basvekil: Mareşal Peteıı, Dev -
let nazırı ve Ba~\·ckil n1ual-·ini Ca
m.~le Chautemps, Milli füdafaa 
Nazırı: General Veyı:and, Adliye 
J: '"azırı: Freıniwurtl.. Harbiye Na. 
ıırı: Gen.,ral Coıdson, Harp ve 
Tit:aret Ooa. mıa ı .. .,.azın; Amiral 
Darhın, H.a' a . '"azırı: Geaeral 
Pııgeot, Harici~ e Nazırı: l"alll Bau
douiu, Dahilil:.!' Naı:ırı: Ponın1arct, 
i\1ali~·e •e Ticaret Nazın: Bouthil
lier, i\liistemlekeler Nazırı: Rivi
ere, Maarif Nazırı: Rigueaud, Jllafıa 
ve Möna_kaliıt rezırı: Frossard, Zi
raat \·e ra .. e .. Tazırı: Chichery, İş 
Nazırı: Fe,·rier, Eski nıuharipler 
ve Frau ız ailesi nazırı: Ybarne-

abinesi 
pray, Başvüiılet ıniisteşarı: Ali.
bert, Muhacirler müsteı;arı: Scb11. 
tnann. 
Mareşal 'f'eten hükilmeti, kuru

lur .kurulmaz, askeri ve diplomatik 
vaziyeti tetkik için, derhal i&eiııi
cumhur Lelwunun ri~·asetinde itk 
topbuıtliını yapmıştır. 

Fransız rady~u spikeri, 'lıu teb
liği venlik sonra, Peteu hiiki
m~inin aldığı ilk 'kararların, pek 

temel olarak bugün ilan eıli
eccğiııi ilave eylemiştir. 
Ll>Aİha 17 (A.A.)- Fransız nı4-

fOSU .ı;pikeri, lıu sabah. Mare.,.1 
Peten ve arkada ·!arının ilk ka • 
rarlarıa.n muhakkak urette bu
gün alınacagıııı söyleılikten 500ra 
;ş_u· cöulleyi ilave etmi~tir: 

Kararların, neticeleri itibarile 
vabinı olaco~ııu ı,öylen1ege lüz11111 
dıılıi yoktur. 

Tas • 
aıansı bir İngiliz haberini tekzib ediyor 

M-o "a 11 (.\.A.) - T a-
laıı." 'bıldınyor: 
fngilız Daııv • ıa.ı aze Al-

- n v' İtalyanın sarka ~ru 
· _:resme k, m ko malt z re. 

l r b-"I"' ıg ·n i :-e 1n::t 

Roma a. Y _ !?O:::ıla a e Tüt i.l\'e 

arasında da a mu sir bır aaemi 
teca,·üz paktı aktedılmesı içm lcd-

ir1 r al ~ ıuıgunu azma ta
dır. 

Tass ajansı. Dail Maıl ın bu 
haberinin ihakikate an f'll (e
tabuk etmedi ~mi ve ta mile va

lan ldui:tunu bildirmege mez.un
dur. 

ltalyanların altaya yaptıkları yeni hava akınları 
a 17 (.\ \) esn nda:, b' · c kam parçası -

b~ an. alı a:balıı cı nm du •si .ı ·ne bir ~ivil öl -
~:ılta uzet"n1" 25 .~-ı r " nıı.s. ÜÇ sı\ıl varala.ıımış1ır M ddi 
iı>nııstır DL.n .ıpıhn iki '1ucu"n ".ısar volttur. 

Malta :u:mi vah muıtdni. rad-
yoda 'Söyledi •i bir LJt'ltkta. balkın 
cesaretini ve sogukkan lı h/(1!" ı öv -
nüstW-. 

rveç kralının Norveç milletine bir hitabesi 
Lo dra ı (A..A.)-. • rve~ kralı 

ltaü;on, ılüıı a Lond n 
'ad . il~ •orvere hitahcn bir au
lllk .-.ö\.· lenıi:--ı ve gerek kendisi nitı 
terek ınüttefik ku\ ı:et riniıı •~ur-

vect 
a tın 
tır. 

cekilnıclerinin e ~ihi cerait 1 
ılrim Jın. , ~·ani Nonetı; ti.aret 

vuı.ua getd· · i anl~tmUı- doaarunasma 11ezarrt edecegı%. Bu 

Kral Ha.kon, demi~tir ki: 
surede Rrillef ın ve eınlekr.tiııı 
için çalışabilmek, b ·nim i~in bü
yük bir tesellidir, • 'orve~in hitlll hür bu nan mü .. 

Ma j İ onun • • 
gerısı ç ... vrilmiş sayılıyor 

lıordo i7 (Uu>usı) . Alınanla-~ 
tın şimali Maji 11 hattı ıa kar~ı hu- / 
~ınları gittİk_!l' J!iddctleıı.rn~kte • 1 
dır, Almaıılar ga)·rctlcrını bılha~-
la Verdünü sararak, Soınona dog-
tıı teksif etmi · bulunmaktadır. 
ı\lma.ıar ınnıtakad~ :;o fır-

ka uUanmaktadır. Bütün cephe- 1 
de rekiıtıı · tir etlen Alınan 
fırkalarının m'ktarı 150 fırkayı, • 
yani iki buçuk mil a ia.sanı bul- ı 
muştur. 

Dijon mıntaka ıadaa açılan ge
dıkteıı, Al.,ıan kuvvetlerinin ileri 

harelı.cti devanı edivor. Dijmıuıı. 

da iıigal edilmi~ olduğu haber ve. 
rilmektedir. Askeri vaziyet soa 
derece ciddidir. Almanlar şu da
kikadıı Jllajino halt ın gcrisiui çe
virmiş vazi~·etledirlcr. 

Hususi j Taksi ve otobüs Mısırın İtalyaya 
harp ilanı saat 

meselesi 
oto nobiller Ücretl~ri 

1 1 
'Benzin tahdit edilecek,! 

(1 incı sahifeden a.-ıııını) 
l.t,,.tr ilk P za .,,tını \' ı·mı ou-
~aktadır. 
L :Vlıöır b;ıikıinıetı İn(iltc.-roın ra
<ın lrk kuvveUeri "mandam 
Ceııer:ı.I Vuyvul ile da • .; iıli.4&
tı-ı,.rde bulunınakt:ı.d.r. 
liukumetın dünkü t·"ılan'ısın -

'la ltlavava har ı1i.nı i<aıanru v r-l 
Ilı~ olıriası ağlep bır iht savıl-

hangi otobüsler 
kaldırıhyor 'l 

hrımizcie \'e ı;:, r ,ehirlerd& 
benzin sarfivatının .lirli için 
bazı teo.brrler alınacaı:ıın: yaz -
mıı.tık. 

Belediye 0/ 0 de 20 
zam yapıl asını 

kararlaştırdı 
ı.. el zın fiatlarınııı artnwı.ı;ı uze

rine şoförlenn ~am talebi beledi
yece tetkik o1unmuş ve esas ti
barile ZltDJ. mu -ııfık .görülroü.,ıu. 

Bunlln 'iızerine be!edıye reiı>ligi. 
bı.ı:giin ve yıthut varın daimi en
oümene, taksi ücretler; ile uıbüs 
biletleri fiatlarına yüzde 20 zam 

Fransa mühim b·r -
dönüm noktasında' 

(1 inci sıuujedcrı devamj 1 yeni tayyarenin ..Uı"a•lc uı ·mru 

İsviçreden "!elen haberlere göre, 
Almanlar Vezni ve B..;~., l<aısa -
balarını işgal etrrııslerdir. 

t ·klif etmistir. 
Avam kama•·ası zO haziranrıo. 

gizli bi.r toplantı vapacaktır. 
Romadaki Fransız sef:ri Fr.ın 

SO!'i fELCRAF'm tarlbt tefrikaaı ı _ g 

Re it Pa anın Ha~~ratı 
• 

L A iT NA L DE RILDi? 
\'u.aular: • 

Lıkeoder F. SERTELLi c,.. .. ıeı Re,iı YllLARKlRAN 
Nevyorptan geien Iı aliı'l'lata gö

ı·e, ayan ıuasından !<e::ıer Ameri
kanın si.ındilik otomvbil im~liıtın
dan vazgecerek, müttcfık. .n de 
istifadelerine tahsı~ ..Cilecek 50 bin 

sua Ponse 200 kı;ılik .maiyetı :k 1 Q p Sel.... • ., j 
Cenoadan Fran ... ya ct';nmüştür. sman aşanın anıge ge IDCST 

Roma mehafilı de Fransadaki ka- \ 
bine değişi.kliğini, Fransanın .mün
ferit bir sulh akdetmek istedi.i!ine 
hamletmektedir. 

Sular yine bulandı 
(Basmakaleden dev-V 

1918 kalır-aulanrun memleketi 
hasmın 'kte e.teceği bir s11lha 
terketmeleriııe ınüsait o&..az. 

Yahut da Peten ''e V~·pnd 
IRe)'llaud'un yeise kapıldıjiııu ı:ör
nıijş ve da letin, milletin ınukad. 
deratma daha ·ıkı bİt' ka\Ta~ ısla 

hakim olmak yoluna girmi her 
türlü sivil \'e askeri · dare\e vaz~ı-
• ·ecl etmi~lerdir. Bu takdi~de eni 
kabine her türlü iyasi arti \'e 
kanaat tiliıflarmı ertaraf cJe
rek disipli li bir a'1<,.,ri di t .. ra 
ile Fransa~ a yeni Dıukav et aşı
sını . ·apacak ve durnbill"~eği hat 
·esa satıh üzerinde tırtun1D1ya \•-

iışaeaktır. 

Hulasa, •·aziyet henüz ılıer iki 
sekilde de a~ dınfaumı~ ckğ"ldir. 
Fransa ~ '-' i bir n1 k.ıvemetc :nıi, 
bir m ·· erit a !}tl gidi~:or?. 

Değisiklik bnıılardaıı hangisi itiıı 
~apıl ıştır, bu da >ıda bomu la
~-in "tn, · gü tür. :llncıık, bugün
kü c:vt c • aziyet ne -ol sa ol .. 

ÇERÇEVE ----

sun Fransanın sonuna kadar mu
kaveınet etnıcsi 1\C icap ediyer.;a 
Rcynaud'un dedii!:i gibi hatta bü
tün Fransanın i&tniısı ihtimali kar
•ısıııda da Afrikaya çekilel'<i< da
yanınası ı·e Fransa n1efhuamnu, 
Fransa da\·a ını harbin en s na 
kadar İng-iltcrcuin. yanında '""
hafaza ctınesi lciznndır. Fransa, 
ınuka ..,metten tamaınile d~üğü 
talwlil'de bile İngiltere lıarloe de
vanı cdccf';~ine cröre İngilterenin 
g&lebcsi takdirinde ıniinfcrit ulh 
vapnıanııs ve fe~r el111antu bir 
Fraıısan:·ı bütün hakları mahfuz 
kalaC'ak YC Frans11: flonannıası ihar .. 
bin kazauılıua 111tia İngil reye 
çok ~-ardını etnıj~ ol.: .aktıı·. ek
rar herşeyi ka:ı:a abilmenjn umit
lerini rrnhafaza etmek için f'ran-
sa ve Fraasız nıiHcti i~in ar ha~-
ka çare ve ('lk"r y.>I kalma tır. 
Bunun i~n lir ki, nıünfcrit ulh 
sa:via ve tahıninlcrine in ak 
şin1dilik insan aklına n1uıa, · ve 
u,yguıı eln1iyor. 

ETfi::ll İZZET BENİOE 

ıcsi;:on Serisinden 

BugünkO dünya v 
-3 

lan r p •il(• vaziyet:. 
l!"e<}•iizüode her biri bıiyük 

insanlık çapında ~e miisbet bi
rer amel halinde şimdi yabnz 
· i sistem var: !Liberali.zma -
kapitnlizma ve tam zıddı kınnü. 
alı:ma!. 

nıckand~ birbirine temi ctıp 
mevdanı bonıbo~ lcsliın a ak
tır. 

nası karşılandı ? 
Müşir Osman P•şa, Hüııey in Hil

mi Paşadaa Ruıııelide\.i vaııiy,,t 
ha a mıllassal mal&ımat al -
mıştt. 0>Rıan Pa,,.a da ,\'Bhscn hür
riyet taraftarıydı, fakat Padişah 
tarafından Selaniğc gelmiş olma
sı, asker ıiizuinıle iyi bir tesir bı
rakmamıştı. 

Osman Paşa: 
•- Hele ben hir Mıme. tıra gi

deyim .. İhtilal halini aLıın b-. kay
naşmanın ~) U..ii ii ej\r • diktea 
sonra, ikisinin ortasını bulut', or
talıg-ı :J·atıştınrını .• 

Diyordu. Halbuki, ikis;nhı oı ta~ 
sını bulmak imkanı yo ltı. Millet 
hiİTTiJ~t ist •or, .. l"Şt ı 4!tir j•a
re, e <kıı -~.,,.ak tıyer \ i 'bda
dı yıkıuaı:a ça t~ı~wd A: dülha
nı e ~ o ilk tahı.. çıktığı 
zam baııu uooıis \'C: 

- Bu millet hurrılelc 1'oy~ de
ğildir., 

ui~ erek, ilcln edilen anunu e
sasiyi kısa bir ınüddet sonra geri 
ahnısh. lftö~ic hır u umtfar, bu 
ıniHctın ha ... ' a otuz , r sene 
lıiil.. · ı o duli: an 
elinde ı koiıı:t k ("'"""'" 

nabil nıi~ 
f,te, o~n(.an Pit~a. ~ t: gel-

di~i zmı:ıaıı '\az· t bu. nıl"rkcz ~ 
idi. Au.,..k, o 
Paşa gilJi lur ~ar·. 
dı.ğına btiiiın orauuun kan.. -
varaı. 

nıe-

n. 

la yo.la çıknıadıı:ı hal lauıııd.ın 
'i .... ksadlar-ı 

"'e btlhbSB. k uş rından da 
belti\·Qi. Gerek H ·. in 1. ıln.ıi Pa
qdan, gerekıte diğet' Ue ·le.t erki"t
nwdau aldığı uı.ahlnıatla: \'az:İ\ eti 
dccı.aı kavr;ı.ııı~ u!un\lj rdu'. ,,.. 

otuz üç .,,eoıtılik ciılal ormuştu_ 
(Resne) dağlarındaki kıyama ben
zer lıarekederi t ,·kif irin padişah 
İzmir reılif ela ınıı 4>edel, Yıldız
daki ikinci (fırkai hüma~·un) un. 
dan tek 'bir nizamiye taburu ~ev
ke ·ıli, kolaga,,ı ·cyazi fü•yin 
g'CJiği htanbul -.okaklarında ko
la~ kolay dolaşamazdı. 

Bu sözden, -me~nati> et hiçbir 
vakit .istirdat edilemezdi manası 
(ıkantmasm. İl, her zaınan bey
d<•ıı samandır. 1-'•kat 190~ de ıt
tilıat \'C Terakkinın JJCnçe;,ı Ab
düllıamidin \·esa 11lakaınınıo tlin
dcıı nıeşrutiyı>ti lwjıanp, )olacak 
L.~dar k&1\.\:etl(•111nı. ti. 'ak"a, pa. 
dı~ahnı ılıfiyarlı~ına ,.c Şeınsı 2a
.!<ıan ın 1,~u;teh:n k.1tli )·lizıinden ev· 
l1au111111ı her tiirhi ınulıakcme v• 
ıradc~iui hercuın ç C"'ttı~'i 'biı· za .. 
:orana te~aduf etn1e ~ di, ~inblr i~ 
) anı ıastırnm ulrın ki knrt, (So
rez) 'nıuta.arnfm;n t ·i sat rlık tel 
graiuaruesinc altı ~üz ~en ·lik İ!ı. 
1ipı'la ını pe~l<e ctnı ili. 13u tel
grafnamcnin • ırd1"" 1 ' hnıi 
S :rnr ·tc i mttİ tti!'t un1utn1 Iiü· 
sc-~ lu ıiilnıi ı.>a~anın ir ı ırrı da 
te-1:) lt etmiştı. lut dı ... 
)Ortiu h.ı: u..ı•ı 
b ~h. ) ınış 
bulunıl 

D am. ~ar) 

şvekil bugün 
ltcliste b yanat 

ver c k 
~:-.\ C"kıl do'kıut neti" ydaın, 

bugi·u Uglcdcn nrn s a 15 de 
Büyuk ~illcı :f:c< .s.ndc l.iıktinıe
tiu lıari~i :;i~ .a-,etl lu kıuda be
~ anatta bı;: nat•J.'-:tır. 

iCRA VEKiLLDti BUG. N 
'TOPL. ·nı 

Aııkaca 17 (A.i\.)- İcrn \'ckil-
l<'ri l 11 de Baş.-

il ri) etınde 

İhtiyarlıyan lil;.,;ı-alizma, e -
liade;ı l..a{ırınıya ba..~Iadığı kıy
ın !eri dev irtmek 'e kcn isini 
komiinizm_a va karşı korwaıak 
:,.in. f:ı~izma - nnı:izma '~dini 

dof , in. Bütün ha atı ~-unea 
i4: . parcıwna ~ alnız ko _ 
miiniz.ıııu ·a dü ·ıııaıılık ıı:ü4en 

bu veled, büli\ğa er• r ermez, 
hirdeabire düşmaııile uyu up 
babasınıo iistüne çullauı erdi. 

Halbuki da,·a koınünizınanın 
umduğu gibi çıknıaını~, babayla 
vclcdiııden kim kazansa ilk iş 
GUU'al< ilı.omfuıizaıa •ı bU' darbe

de tasfiye edecel:i J!.trıl ,ı-rıl te-
1'11 ür etmi~lir. Şu 1arkla -ki ve
led kar:ımır~a. lriitiin d- 3 a, bü
tiin kadresilc ) alnız ba 'eledin 
~111heri olacak, ba kazanırsa 
insanlığa hiç değil..e ..addede 
ve ınılAıula bir hayat ve fikir 
Ju.kkı bı !.acakt.ı.r. 

Ökü: . 

« Seia.oikte kulu uzda · 
başka Jön Tür ol
mı, n kalmadı ! > 

:ıl 
009 

.iki 

Gay~t ı;irift, fakat son deı'ece 
~it: htiyar \'e ~·atalak J,a'ba
tiııu ,!,i\r'atle .telıtizleyip oııdafl 
düu) ~ efendiliği tacıw giymelı: 
ve peşinden bir lıamlede öz ıl~
mauını, koınünizma)ı parça 
parça etmek. .. 

Koruüniznıanııı politikası da, 
babasile veledini ayni z3man ve 

Biri i nsaulııirn nıh ıı n znp -
tetmek, öbürü add ile bera_ 
beı· 1.e~3·inl götür ek istiyen 
iki kutup arasında insanlık, ba
tıl idoolocya sahıı.ini de refakıı
tine alarak evveli mücerret ma
nada iıkulocya ve lıa3·at hakkı
nı kurtarnııl·a, sonr.a da bn 
farkları tcınizlcmek yoluna gir
meğe mabkünıdur, 

O gtiulerJc elanı \e >ere7.ın 
içini u1.aktan gi>ı-ıııek n1ıinıJt.uııtfı1. 
Fakat, bu .-azi) eı kar'lsıııda Ah -
di1Tiıaınidj uzak.tan İl"C'<"...,~U!-. \"C t:ı~ 
r:ıssud etınek heın \'.ı.;k guç. hruı dt
çok nıer,iJklı bir i~tı .. ul .. , 11ıau Na· 
zif ın rhun1un, o ,:uo"kll \'1lZİ)-eti 

11 
"" 

canlandıran şıı ısa ır an, ha- 1 :.stcciı;ı~:k 
kikatin ne guz 1 \C e ·~ lrir fa
de~i ir: 

>'· 

~ladır. 
~ .. r •ıududunda K ulza ve 

''"'•~''-1 na mevkilerinde de ÇM • 
bışmalar olınu:,. bura!Jrdd !-08 ltal
~an e.~ir edilmi~tir. 
flab·"••tarıda a ılho hava 

Beledı e otobüs knmisvonu, bu 
mevzuda tetkikle-re ~ıy-..:aktır. 
Şehrimizde ev\'elil Is bul - Ba-
k !'köy '"' Taksim - B ziçi oto-
b' erip:n ve bılahııre de bazı 
carm .. ,·y.ı hatlarına müvazi lan 
Olıobcs seferlerinın mu\'akkcıten 

~~;~~~~.
1

~::··::;a::i:: j Asker go"zı·le cepheler · 
~!ı~~id~n~;~i il;~~~n ;~~~~et: • . . . . . . ' . . . . 
yüzde 20 arttırmı ·tır. (1 ıncı sahıfeden devam) j ve ıehlık~Zı rıc atın kabı! olabtldıgı 

"(]erek ricali tarilıi.\l".} i. t::f•ttk 
İJıtsı ct"miJr-t \"f! -'-ırka ı ,·eka\; 
doğurur. '\'ek : ı 111.ı ıınır. 93 de 
Abdül amidi Mmiıım 
mütea1<•1• ilrrt rOT 

'ru m~... .. iyete · dt 
likıa nıeclt!-ıi oelt\t.:)..1111 iı 
rmı etuz sene kap.anıt)'; ~Ul,ar<'beleri de ·am edi~· r. ln~

~ tayareleri Ad balw• ~~n 
~ nırv'llu -zerindok• Dırcdua 1 • 

"-'!\ nunu bombardıman etm ır. 
a,t k bınalar yıkılmıslır._ . - 1 
~ıli.t nırall• rınııı b.udırnıgıne 

~re İtalya, harbe girdı •i gunden
'"'ti ·rt enizaltı bıbet.n"ı,tır. 

Surdan aşağı 
atlıyan beygir 

L l:ıun saat 18.JO tla Topkapı sur
"ltinın \IZerıne nlcan kır renkte 

beygir, otlamal<ta ik"n rar11 
~va almal\a gelen 50 y:ı !arrula 

tahim oğlu Alı.meduı uz nne ı 
:ı1•vaı-ak. adamea~ızı rnuhtelıf 
eı·ler-ındcn aitırca yaraladıktan 
~a ıı.n metre irtifadaki yüksek- · 
'"itten '· ndin.ı urdan a~ı atmış 
~e Sıılü.kule caddesinde 12 iarılı 1 

"1in ı.izerine du.-crck. çatıyı pk-
tır Y lı:ılan evde kimse olma -

~. · m inSanca ı;av.uıt \oktur. 

re ~erı 
~lıkıarı üwrıne "'et 
~taf ndan abanca ıle okll.r 

ır mı.u-2eı ıçın liı~volunacaı;ı un
laşılmaktAdır 

Arni sı.:retle. . ur \'e tren gi. Istanbul -Ankara 
den dfger ~ehır ve_ kas:ıbalaı mız j ks • d 
arasındaki >tOOÜS eferlel'I de tah- e presın e 
dit olunaca"tır b • h 1 k 

Acele olmı\'an bazı kıı.mvon nllt- f fr JrSIZ 1 
li~·atının arao· ile yapıln.ası da Ankarudan ~rimiıre ge ekte 
muhtenıeldir. Hu,,usi :>tombillere olaa 1 ırnnıaralı <'ksprco. treninde 
Yer lecek ian ıız.ın ktarı da dön ~ayanı dikkat bir hı.-ızlık 
tahdıt Gl.unacaktır. v•k'a.~ı olm .. ~tur: 

Bir yavrucağız 
helaya düşerek 

boğuldu 
rı crede Çayır 

basırda Te l ,~L'I' 5,.,1; tla 50 

n..Jnar:ıa;> ..ıtı.ı:ııın ı:ıır,ı~i :Vlehmet 
Ali.ı: n;, 
-~ki kız d 
. :ı, sın.ı u .,,. 
Çe 

rılm.,tır. 

: :..ı.a' B Jrıye i min· 
n .wı.ıt l4 40 da. e\'İn 

ve · ı-

M ı a kuldı -

Konya ıneb'usn Galip Giilteki -
nin qarken kompartımanına gL 
ren me~hul bir ~alus ceketin ce -
bindeki 6110 lirayı çalını~lır, Vaki 
şikiı)·et üzernae heuH'n tren 11olisi 
harekete ~e- tn~ \ C' sabıkalı ~'llll
kc!>icilM"df."n C~lrtl nan11 diğer Cey
liinı yakalamı~lır. 

Usta ~anlo.osici l\lekeccde tren
den atlan1~ 'e par~1,.·1 bir orınana 
gönıını.isse de _yakalaıunı~tır. 

--u--

Ticaret Vekilinin 
reisliğinde bu sabahki 

toplantı 
Şeorimizde 

TicaTe\ Vekiliml 

l, 

ır Atın sahıoı a anılm · -

SüleymaniyP. 
kervansarayı 

ı Romanya ·ahi. 
nesi istifa etti 

1 e ıis.\ -
nunun f alıç t~. ;Jtar rne\ zttu 
ve ihraı.:ot, ithal;.ıt \'a7İYetimiz gibi 
mi.ıhitn işler 1öriişültnü:-;tiir. 

tt 6cleoı e reislı i SulcHnaı:ıiyede 
L af ÜZ i J t.ıttlla WUl1811 es
'I •k...-.'lllli>al'a " r ett.recek-
~· Bu •kervansaray• tamırine 
~ bin lira sarfol calı:tır Tami
~•t ısi avın 21 mJen nra bao; -
l';ıcaJcur 

B.,rdo 17 (H u İ) - .Buraya 
~elen haberk>re r;öre, P-.onı:ıııva 

kabinesi isufa e il''' 'T Yel'i ka
binenin listesi t~,ekkül ettıkten 

sonra ilan edilecektır. Yeni kabı
nevi Vavda \'ovvod'un t. il ed.e
~ .zannedilmektedir. 

'Ögleiien sonra da avt·ı toplan -
tılar yapılacaktır. 

Diaer taraftan a aarif mü -
d:U- muavini 'e 't'°l' m<ıarif miifet
ti !erinden ir vet bu sabah vi
J.ayetle Vali mua•·inı Halukun re
i'1lı0ınde t.up · ı ı.: wni tedrisat 
islEorini görüşmü>ll•rdi.r. 

ele geçırmek fırsatım bulacak - . kadar mmaıt şarılar!a başarıla -
lard;1., 1 bilmesi. bugünkü Fransı..:: ordııla-

Fransız cephesinw l\laıwo lıattı ;~nı.n. i.hıiyaı ve siıüh kli.drctlerine 
~'e geruıi bu haldedlr. Parı.in ce - abıdıı · 
mı unda>ı ''e qarbitıd= kilmek- . Her lw:lde muhakkak olan va -
te olan Fransız kunetleri ıse, qün- ::ıyeıe qore, Fransız ordıılarının 
lerdenberi faik bir di4manla bo- bu17da11 sonraki h<trekiitta Ma;ııno 
guşa boguşa esasen <?ksik ı>ları si- gıbı btr tahkımat mıntakasınıian 
liii•lanmn ve ııskerlerinin çoğunu mahrum olarak adetçe faik düş-
ka!lbetoni,ıir. mana kar;ı aç-ıkta döğÜf!'nege mec-

B .. k.. . tt A .k d bıır olacııgıdır. ugun u. vazı.ye e ınerı a an · 
qönderiılc'el.; silcihların vaktinde -------------.. 
hu.rbe ve in mı., imkıi,,. k.lma- Ekspresle gelenler 
mış gibidır. Olsa o!..u luwa ktıvvet
.leri rbe girebilir. Denizu<'ırı yar
d.ımlarııı. karada hızını almı{l mo
töriıe taarruz ordularına karşı 
p. k tesirlı olamıyacagını bu harp
teki muhtelif miMllerle Öijrenmiıi 
bulunuyoruz. Bıı ıl ıbarla Fransız 

'Wpraklarında bıından sonra veri
lecek muharebelerin de sadece 
FmnStz •nembolarına is.ı naı ede
ceaini kabııl etmemiz lıi;;;ı rııdı.r. 
Zateıı lıunıı <:<ık iyi takd T ttıgiruı 
şi<ıı1,e olmıyan 1"rans.u b14l:uman
dıım da eli.WP kalan ordular ba-

Napoli baş konsolosumuz B. 
Münir Stl'lıaşının refikası. B. Ce
.mile Subası ıki çocuğile birliıkte 
şehrimize ııelmi.Stir. 

ital,·ada hiQbir Türk kadını kal
maml.'$tı.r. Aynı trenle Macaristan
dan bir Türk tacııi ve bir Ame -
rlkalı da •ehrimiıc ııelmiştir. 

Avruı;ıa ekspreı; ve kon\'anl!İyo
nelleri Ital_vanın h:u be ıl(irmesi ü
zeri. " Fransa ile oian irtibatını 
Valorp sehri.ıı<lcn temin etmek\e
dir. 

J.i!}C i1 i mü.nkün o!dugu kadar !,...,. ____________ _ 

ça!nık nc<ıt eı tirmerıe calışıyor. 
GeneTal Vemıandın bu son ar -

~usı.md a t e d ı·eceye kadar m ıı -
t·affak olacağını ,,-mdiden kestir -
mek nııirııkıin deqild'r. Bu biiyiik 

ZAYİ - İotaııbul denız kuman
dan lığından 930 da aldığım terhis 
te• eremı ka. '>bettun. Yenisini a
lac~dan e .ti~ının hükmü yok-
tur. Pararlı Ömer Rifat 

~KA GITÇILARA ..... ,ı 
Ambalajlık iade gar.,te kağıtları bundan böyle müteehllııide 

verihneyip değrudaa tloi':"ruya idaremiz tarafından satılığa (ılıarı
lac ktır. 

aoo kilodan llŞlltı olmamak iizere taılip lıuluaaalaraa h ... hatta 
pazartesi günleri sabahleyin .ıa.at 9 - 11 arasuıda gaaetem idıır<ı 
miidürlüğüııe mııiiracıt11tları. 

abur ile hürri~ ti bıi b ıı öl
ılürememişti. (, l~ti~ et. ınc ,.,_ 
ret, hüni~et, .. k:ununu ~inin 
ba cLıki hatlı ltüıua~ ll"'- na
ınıua ısdar edilnıi~ olduğ-u - ~\Iit· 
hat paşa) lafızları şiddetle mem
nu tef~""·ühat.ı nıa.tırratian en, 
her sene devletin rrsıai alaam • 
sine bu öimler, kam1nn esasi ile 
t.irlilıte '\'e padiı,abın (Tıtirayı 
prra) sa alt.nıda ıierce<lilirıli. 'Mil
let, rüşdünii idrak ctıııi~ti. Hiirrı-
y tini ta.lep etmekten bir an vaz 
~edi. O )olda urulenler, ö
leo.ler te.-ali ctti1.~·c, a~kı hürri
yet de artıyordu. Yirmi sene men 
fa menfa, nıahpes _mahpcı., dela~
tmlan ve ni ' yet lngilterenin bir 
kOsesiudc nıetruk \.'C aç can veren 
za,·aUı Abdülhalim Meındulı, he
nüz Jirıni Ja~ına giı·meden esare. 
le ilanı huouwet ctıni , i,tanlı..ı 
sokaklarında, meşruti) et fcryadile 
Allabtan belıi, ve padı ahtan hür
ri)et dılcnnıektc idı. ·air aradığı 
bcliı)ı daha ene!, mıllctı de ••· 
tedıgi hurriyeti bila ıare b ddu. 

(lttlhad ,.e Terakki) ceıniyetinı 
viicude getiren kun et, işte ınut -
lakıy t!.-.ııe~nıtiyeti idarenin bu 

aimi ~idalitlir. Resmen o tenıı -
Y (<! ıiahıJ oJmı D Ahrar biJe, k~l
ben raftar idiier, 

htaabulla Anadolu da padi"" 'ım 
kabir km ·etllc açıklan a<;ığa •nÜ
udele kahil değıldi. 1Paka1 Avru. 
pa rnıırııkabesınin !\lakcdoı" ada l 
binnis~ !~sis c~tiği h ·rr! et n 
masumıiJ'eti ıııımiyc, Selılnik ve 
Manastır taraftarında bazı h~re
kiıt iı k ·uını temin etnoifti. Şerui 

1 
p şa hidi-ini aiit.,.kip Rwrue
linin ö~d~, beoisiıııde, vaki o
lan bir takım nümviJer, pııdi'8hı ı 
ç~~abıık yola tireli. Gittık~ ·ih
tıyıtrlanıakta olaa AINMilhaınidi 

z he -
n müc..la -

'\"atı _vaoıln: ıs \e o~lunun ırl nds 
vu'k~n muha rııe e · rıh. ~tu, 

2 - Cun ıun.\·et ı:ı:ız.ıtcsı idare-
hanesi ncic kendts· ıs ermıven 
bır Alman ustavı nılı~an kh· 

et i ~ .n ., h 2 incı c& 
zada muhakemesine ctevam olun· 

uştı.ır. 

Bır şahit suçlı. elenin alı y 
hinde buluumuş buna kı%an .:lfrb 

Ali Aş .ml•\'kuf >lmas..'l:l raı{ 
men koridorda ba~ıra d ıa a 
hidin Ü•ttine hılcnm edıp u ıv 
.n ek is · tir. lif rl<wn hC'ınCL 
yakalaıım1$tır. 

Şehrimizde dünkü 
snor hareketleri 

Mılli kil f l ma lar na luıt 
de B~kt"-'ili cref stadında ~~ • 
vaıı: olunmuştur. 

E\'vela yapılan 
Ve~a ·arşıl ma.>1 F er >hç 
5 - 2 galibı.Ychlc wtın tir 

Bun<lan sonra lan Gal.a ı r 
ray - Beşıktaş ~cı da 4 - 4 c ., ra. 
berlikle bitmiştir. 

Avni staddakı Anma k· ısı 
maçlAc.wda da Bey , ı por ~ ıl.ı 
Uı: ı l golle · .\ 
tniştic. Dii;eı· raıl ıkı eze. , a. 
.l<$ ~an Ş_i.şli - Pcra. takımları ö
nuıtıüzdeb cı.ın rt .ı fl'(ınü ıd11:ah 
b:r nı <,; aıınıa\ ı karar~tırııılf
lardır. 



Bir başka kadın •• 
\ Yazao: REŞAT FEYZİ 

Selim Hadi, sıcak günlerin key
fuıi sayfiye otelinde ıı:ecirırtesini 
ivı bilen insanlardandı. Her yıl 
haziran ortasından sonra, İBtan -
bulun bir deniz sahili köyüne çe
kilir, rahat, konforlu bir otele ka
patJ. atardı. 
Adanın salasını Selim Hadi sü

rerdi. ~aziçinin güzelliğini, o, 
tadardı. Yeşilköyün maceralarını 
o vaı;ardı. Suadivenin dedhlrodıı -
lannı o bilirdi. 

Fakat, Selim Hadi, bu sene, her 
yaz dolaı:tıil bu sahillerden daha 
ba•ka, daha yeni bir yere gitmek 
istiyordu. 

İBtiyordu ki. bambaşka, yepyeni 
bir havat ve alem i~inde, bütün bir 
yazı zert içinde geçirsin! Bir tür
lü karan veremiyordu. 

Kararsızlığı, onun bir tarafa göç 
etmesini .ıı;eciktinneğe sebep olu
yordu. 

Gecen ak<ıam aoartımanında val-, 
ruz ba<ruıa oturmuş düşünüyordu. 
Ne vatııınalı idi?. 

Birden kapı çalındı. ESki. mek
leD arkada<larından Refik .ıı;eldi: 

- O, sen hila burada? Vallahi 
kapını çalarken. seni bulabilece -
ğiıııi hiç tahmin etmiyordum .. O, 
elındi, ltimbilir nereye taşınmış -
tır, diyordum. . 

İki arkadaş karşılıklı oturdular. 
Refik tekrar sordu: 

- Bu sene .ıı;~in .. Bir ta-
rafa gitmedin mi? 

- Kararsızl>k birader ... 
- Neden nasıl i<ararsızhk? 
- Bir karar veremedım hala ..• 
Nereve g:idevim? Düsünüyorum .. 

İstiyorum ki, şimdiye kadar hiç 
g:itmediAim bir yer .ıı;öreyim .. Ma
lüm '"" bekarlık .. biraz eğlence, 
zeV'k isterim .. Tek başıma, hoşlan
madığını, muhitımi bulamadıgıaı 
yerdP ne zevk alacağım? .. 

Refik, avana kalktı. Ariı:adaşının 
vanına ıı:eldi. Onu, omuzlarından 
tutarak: 

- Sana bir teklif yapaca~ını, 
dedi.. Fakat, bilmem kabul eder 
misin? 

- Ne giıbi bir teklif? .. 
- Sen 'benim en eski, en samimi 

mektep arkadaşrmsın. Sana itima
dım büyüktür. Senin de bana kar
şı öyle .. Ben. bu sene, İçerenkö
yüıı<le l!iizel bir .köqk tuttum .. Bü
yük ..• Ala bahcesi. korusu, çam -
lılh var_ Civar, fena de.itil.. Yeni 
bir tenis kordu yapmışlar .. Ak -
•amları çıkılabilir .. Eğer gelmek 
istersen 'köşkten sana bir oda ve
revim .. Evde fazla kalabalık yok .. 

1'o.89 

Ben, karım, Jı:ainvaldem ve bir 
hizmetçi.. Sen de hizmetçini bera
ber alırsın .. ikinci .katta, şoyle ay
rı bir daire ıı:ibi, iki oda var .. Ora
da oturursun.. Beraber bir yaz 
ııeç1rmiş oluruz .. 

Selim Hadi, ari<adaşının uzun 
izahatından sonra, derin bir dü -
şünceye daldı. 

- Fakat, senin ev, denize uzak
tır, dedi .. 

- Ara.bam var .. Seni her sabah 
denize ~ötürür. 

- Övle mi?. Pekfili, iyi .. 
Sonra ilave etti: 
- ~Pni rahats~ etmiş oı.me~ 

mıyım?. 

- Ne münasebet? Yahu, tuhaf 
6Ö"lii"orsun. Selim .. Araın;zda tek
lif mi var?. 

- Fakat sizin evdekilerin böy
le bir seyden haberleri yok .. Razı 
olurlar mı, dersin? 

- Senin için mi? Yahu, bizim
kileri bilmez misin? Razı olmak 
da söz mü? 

Selim, bir müddet daha düsün
dükten sonra: 

- Pekala, dedi, sen bu akşam, 
evde meseleyi açarsın .. Ben de, bu 
mÜ<ldet icinde düşünürüm .. Yaı·ın 
'beniırn yazıhanede tuluşuruz. Ol-
maz mı? ı 

- Olur ... Sen nasıl istersen .. 
Vallahi benim maksadım, hoş bir · 
yaz ı!eçirmek .. Pekala .. Haydi, öyle 
ise ben gideyim.. vapura yetişe -
ce~im .. Allaha ısmarladtk .. 

* Bir hafta sonra. Selim Hadi, 
İçerenköyünde, Refikın köşi..üne 
yerıe,mbii. Bu civarı fena bul -
matlı.. Şımdilık , hayatından mem
nundu. Sabahları, araba ile de -
nize gidiyor. Bazı akşamları tenis 
oynuvordu. Fakat, Selim Hadi, bu
raya taşındıktan üç gün sonra, bir 
hadise oldu. Refikin evvelce say
dı;tı iı\sanlardan b~ka, evin için
de bir ln.san daha peyda oldu. Bu, 
Ren<' güzel 'bir kadındı .. İzmirden 
Refike misafir gelmişti. Duyduk
larına göre de, bir ay kadar .kala
caktı. 

Aradan birkac ttün daha geçti. 
Bu kadının Refikin baldızı oldu
ğunu öğrendi. Bekardı. Daha ev
lenmemişti. Yaşı 25 kadar vardı. 

Aradan on beş gün ı;!eçti. Sü -
heyla - bu misafir baldız ha -
nımın is.mi idi - Selim Hadinin de
niz j!ezintilerinde kendisine refa
kat etmeğe başladı.. Birkaç gün 
daha ıı:eçti .. Süheyla, Selime daha 

Yuan: M. SAMİ KARAYEL 

Hint Padişahı tarafından lstanbula gönderilen 
elçi Mısırda tevkif edilmişti 

Sultan Beyazıdı, Mısır Memlfık
lerine karşı sinirlendiren yalnız 
Cem meselesi ve ailesi talebi de 
ftiildi. 

Hint Padişahı Melik Behmend 
tarafından İstanbula gönderilen 
el~ Mısırdan g"1;erken tevkif o
lunmuştu. Üste de Beyazıda getir
diği hediyeler Kaytbay tarafından 
limilen alınmıştı. 

Sultan Beyaııt, l\lısırlılara kar
•ı hiddetli olduğu halde teenni ile 
har~ket ediyordu. 

Hatta. Padişah harbe başlama
.lan evvel l\lısırdan tazminat ve 
izahat istedi. 

Padişah. Hint Padişalundan İs
tanbula gelmek üzere olan elçinin 
oebebi tevkifini '°ruyordu, 

Bundan başka. ııaıııı hümayu _ 
ınına gönderilen hediyelerin alın
ma!)ı sebr'r'll~rini de soruyordu. 
Kavtbay. Sultan Beyazıda red <e
vnhı ''erdi. Bunun üzerine Padi-
1&h, 1\iısıra ilitnıharu eyledi. 

Avruoa sevine i~inde idi. Çün-
• lrii, iki miislüman devlP-t birbirine ı 

cirmi9fi. Bu, sebepten kımdileri 
lı.urtulmu• bulunuyerdu. 

·. . • 

Bu sıralarda bir miislüman hü
künıet de fena vaziyette idi. İspan
ya kralının Gırnata hükümdarı 

Emir Abdullaha karşı ileri hareki.. 
ta geçmişti. Bu hal tle hıristiyaa 
Avrupayı sevin<e garketti. 
İsnanya Kralının muvaffak.iyeti 

Komada tebcil olunuyordu. Papa, 
vaziyetten mr·. ınundu. Çünkilt 
İsiam hükümetleri birbirine gir
nıişti. 

l\ltislümanlığın yeııane kahra -
manı ve piştarı olan Türkleri or
tadan kaldırmak için en münasip 
zanıauın hulı'.ıl ettiğine kani olan 
Papa. iJf.nı şadimani eyliyordu. 

Papa, ü,te de Sultan Cemi ele 
gerireceğinden dolayı kendinde 
bü,-ük kuvvetler hissetmeğe baş
la.;._.ştı. 

Fakat, Papaya kar~ı diişman o
lan valnız Macar Kralı Matyaş idi. 
Matyaş, Sultan Cemie kendi ül. 

keı;ine gelmek üzere memleketini 
terkettiğini biliyordu. Şehudcnin 1 
kendisine teslim edilmediğinden I 
do!aiı muğberdi. Şimdi Papaya 
verildlı:ini de ıluyacalı eluna ile. J 

P O S F A K S O L. Kama en 
4

hayatt kısmı olan kıuam :J11Tu1-JıJan tneliverelc ~Itır. Tatlı i.Uh tentla eder. Vücude deTalllh ır-elllı:, dinelik verir. Sinirleri canl•e

m.rak uabt bulıranJarı, uylı:.uıml•ğu giderir. Muannit inlubazlarda, banak tembellJtinde, '.rifo, Grip, Zattirrieye, Sıtma ıaekaloederillde, BelpTşekliği ve ademi iktidarda 98 

tu. almakta .. yanı haynt faJdalar temin eder. 

ilJı. bil• kullananlarda 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir Her eczaned ~ bulunur. 
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çok sokuluyor, daha samimi, daha 1 
tekliliiz ,ı:örünu) ordu. 
Yavaş yavaş Selim Hadi de, Sü

hevlfıva karşı bir alaka duymağa 
başladı. 

Nihavet bir akşamdı. Beraber 
teni.>ten dönüyorlardı. Selim, Sü
hev laya hislerini açtı .. Genç kızı 
sevdiğini söyledi.. Süheyla, ayni 
hislerle mukabele etti. 

T. iŞ. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplaı 

iKRAMiYE PLANI 

1940 lKRAMIYELERI : 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 

3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l 4ubot, 1 mayııı, 
1 ağustos, 1 ikıncitep-in tarih
lerinde yapılır. 

Devlet Denizyolları işletme Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

A~~ık bi.r'birlerini seviyorlar, ı;ıe- Muhammen bedeli (33.000) lira olan aşağıda yazılı iki kalem döşe-
ce "llnduz, uzun uzun aşk ve sev- melik deri 25/6/19-10 salı ı;!iinü saat 15 de kapalı ıarf usulü ile Ankara
dadan b:ıhsedıyorlardı. Gece, çam-ı da idare binasında satın alınacaktır. 
l~ın altında dolaşıyorlar, mavi Bu i~e girmek istiyenlerin (2475) liralık muvakkat teminat ile ka
"?klerı · · ıldızları, mehtabı seyre- nunun tayin ettiği vesikaları ve te!diflerini aynı gün saat 14 e kadar 
diyorlardı. komisyon reisli/:inc vermeleri Jazı~cdır. 

Bir gün Selim, Refiğe şu kısa Şal'tnameler (165) kuruşa Ankara n J'oydarpaşa veznelerinde sa-
mektubu vazdı: tılma-ktadır. (4779) 

•Kardeşim, 400.000 Des. 2 Döşemelik deri yeşil 
Baldızın Süheyla ile evlenmek 200,000 Des. 2 Döşemelik deri kınınızı. 

arzusundayım.. Mut'afalcat ceva- --
bını bekliyorum.• 

Refik bu mektubu alınca ko~a ılıip ve neşiryatı idaft eden Başmuharriri 
ko<a kainvaldesiııin yanına 11itti: ETEM İZZET BEı"1CB 

- Mü'de. müjde anneciğim, de-
di. Plfuınnız muvaffakiyetle ta - Basıldıit yer: SON TELGRAF Matb-
hakku ketti. 

maya karşı kini, adaveti büsbü -
tün artacaktı. 

llattii, Macar Kralı Matyaş ~u 
yolda bir ilan yapmıştı . Eğer Sul
tan Cem, kendisine verilmediği 
takdirde Papaya teslim olunursa 
ebcdiyyen Papaya ve şövalyelere 
karşı düşman olacaktı. 

Papa, Macarlardan korkuyordu. 
Çünkü, l\lacarlar o der\"İn kud -
retli hükunıetlerindcıı biri idi. Eh
lisalip teşkili, Macarlar olnıadık
ça vüwde getirilemezdi. 
Papayı diğer meseleler de dü

şündürüyordıL Macarlarla, Os -
manlı devleti beş sene müddetle 
musaliha )'apıntflı. 

ş_imıli de Almanya, Lehistan O.... 
manh devleti ile musaliha etwek 
istiyorlardı. Almanlar ,.~ Lehliler 
doğrudan doğruya Sul , .ın Beya -
zıttan sulh istemeğe çek.iniyor -
lardı. Türk imparatorluğunun doa
tu olan Venedik hükümetini tnv
sit ediyorlardı. 

Almanya ve Lehliler hin müş
külıittan sonra, Venedik hükume
tinin tavassutunu elde elme~e 
muvaffak olmuşlardı. 

Türk imparatorluğuna karşı va. 
ziyet bir ehlisalip muharebe<iıı -
den çıkmıştı. Hattiı, Sicilya hükü
meti bile Osmanlı devleti ile dost 
yaşamağa karar Hrnıi~ti. Bu se
beple DübOti.Sonun ehli•alip hu! -
yaları suya dü~müştü. 
Beyazıdı Veli, yava, yava~ ken

diııi toparlıyordu. Zaten padişah 
harpcu bir tııhsiyet değildi. O, da
ima •ulba taraftardı. Dahilde ıs.. 
lahat ile meşguldü. 

(Devamı va?) 

[•!HIRSIZ Kii'JI? I ~] ! 
\:azan: Iskender F. SERTELLİ 

- Of, anne! Dayanamıya<'ağım 
artık bu alaylara. Beni Allah aş
kına içeriye götür .. 

Neriman, Şinasiye döndü: 
_ Doktor Bey .. Kasden mi ya

pıyon;unuz bunları?. 
- Efendim bendeniz bir şey 

yapınıyorum . .' Sizin yüzünüzden 
başıma ,gelenleri anlatıv?rum d~, 
dinlemeııe bile tahammul edemı
;.,orsunuz. Bu saygısızlığa, bu n: 
zaketsizliğe hiç diyecek yok dog
rusu. Hem hanımefendilerin yü-
zünden t~kifhanelere gidelim .. . 
Haysiyetimiz beş paralık olsun .. . 
1''areler, "ankesiciler içinde yata. 
lım ... Herr, de bu faciayı anlatınca 
tiinlenıcğe tenezzül etme~inler. 
Affedersiniz amma, ben bu kadar 
hakarete, bu derece saygısızlığa 
tahammül edemem .. Allaha ıs -
rnarladık! . 

Doktor Şinasi soğukkanlılığını 
muhafaza ederek, köşkün bahçe -
~inden ayrıldı. 

Nebahatin dizleri tutmuyordu. 
Koltuğa uzanmış, annesinin elini 
sımsıkı tutarak: 

- Bu diyaneye varacak kadına 
Allah vardım etsin, dedi, ben bu 
asılzaden in bu derece geveze, bu 
kadar kendini ibeğenmiş bir bu
dala olduğunu bilmiyordum. Beni 
bıila tanıyamamış galiba ... Ne ce-

~şk ve macera romanı: 38 

;aretle istedi? Şaşıyorum doğru
su .• 
Ne~iman hanım güldü: 
- Bizim geçen sene ölen kırk 

yıllık emektarımız Tosun ağa . bun
dan çok akıllı ve çok terbiyeli bir 
adamdı. Yanınuzda yıllarca bu. 
lund;., hiQlıirimize bu saygısızlığı 
göstermedi. 

- Toı; un aAa, Şinas inin y anıllda 
meşhur bir diplomat zekasından 
daha üstün kabiliyette yaratı! -
mı~ anlayışlı bir adamdı. Şinasi 
meğer, bizim Tosunun pabucu o
lamıyacak budalanın biri imiş. 
Tevkifhanede çıkan kii<;ücük bir 
fareyi büyük bir vak'a mev~uu 
gibi parmağına dolayıp anlatmağa 
kalkışması. tahammül edilir ser
semlikle~ı;len değildir. 

- Aman kızım, ben bu soğuk a
dırmdan zaten hiç hoşlanmıyor -
dum. Bu vesile ile çekilip .ııittiğine 
o kadar sevindim ki ... .. 

.Yıldırım Cemal, hırsızın 
izini buldu mu ? 

DoKtor Şina.>inin tahliyesinden 
ve mühendis $adinin tevkifinden 
be~ '7iirı sonra, Neriman hanım ~ 
!is mü.dirıyetinden tıöyle bu teı. 
fon aldı: 

I RADYO PROGRAMU 
18.- Program 20,45 Tiirk miizi!}i ~ 
18,05 M iizik: Konçerlo 21,10 K01tuşma (Fen ve 
18,30 Radyo caz orkestrası bilgileri) 
19,10 Tiirk müziği 21,30 Radyo qazetesi 1' t. 
19,45 Ajans haberleri 21,45 Radyo orkestrası 1 şe · 

Ferid Alna,. i • 20,- Halk türkü.leri 
22,30 Ajans haberleri 

20,10 Türk müziği 22,50 Rad110 orkesıra.n 
20,30 Konuşma (umu.mi ıerıxye 23,25 Cazbant (pl.) 

ve beden terbiyesi), 23,30 Yarınki proqram. 

MÜNAKALAT VEKALETİ 
İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden' 

DENİZCiLERE iLAN 
ll İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğü tarafından sara: 

nu · Salacak arasında mevcut kablo çıkarılarak yerin~ yeni bvlır tı 
ve Tarabya koyunun cemı.bundaki Nalet burnu ile Beykoz Sel 
arasına veniıden bir kablo vazedilecektir. 

2) 19 Haziran 1940 da başlanacak ve 45 gün kadar ııür~. 
vaz işi için kullanılacak dubada beynelmilel işarPtler ııece ve . · i 
bulunacaktır. Bu mıntakalardan .ıı;eçecek gemilerin dubanın yrJtll' 
geı;nncmcleri ve bu hizada sür'atlerini kesmeleri bildirilir. 

3) Sarayburnu - Salacak ve Nalet burnu ile Sclv\burnu 
~'edilecek kabloların sahildeki iki nihayptferi maküs caoa u;,wı 
rilecek ve geceleri tenvir edilecektir. Gemilerin bu kablolara Y 
mirlememcleri ilan olunur. (4948) / 

liA~ZIJIC ~ıf· 
Cazı-p ve ,ehhar kaclıı: güzellik ve letafetinin ideal mulı!'!:11ııı.. 
iNGfLİZ KANZUK ECZANESİ - BEYOC.LU, iS1'_.,. 

- Evdt- mısıni"'ı hanımefendi? 
- E, cı.. 
- Ben Y ılciırım Cema; .. Şimdi 

si'.l'i ziyarete peli:vorurr. . 
- Buyurunuz efendim .. Biz de 

kaç gündür sizı beklivorduk. 
Telefon konu nıası fazla sür -

metli. N erıman hanım kızına ses -
lendi: 

- Cemal Bev geliyor .. Sıvastan 
gelmiş. Müıde .. 

Neoahat soğuk kanlılığıru mu
hafa:za ederke: 

- Oh .. Ne ala, dedi. her halde 
~elirken eerdanlılıımı da "etirmiş 
olacaktır. 

Neriman, lı:ızının hiç de ciddi ol
mıvan bu sözünü ha,·retle karşı
ladı: 

- Niçin alav eder gibi k•mışu
yorsun, Nebahet? Cemal Bey se
nin gerdanlıi(ını bulmağa çalışı -
yor .. E1bette bir gün eline ı;!eçire
cek. 

Nebahat kahkahayla güldü: 
- Giden <Telseydi, büyük babam 

ııelirdi. 

- Bu i• insanla mukayese e
dilemez. vavrum! Büyük baban 
öldü .. Ölen, şüphe yok ki, diril -
mez. Fakat kaybolan ve çalınan 
birçok e•"anın zabıta elile tekrar 
mevdana çı'karıldı l!ı yüz kere, bin 
kere ııörülmüş ve işitilmiştir. 

Nebahat 'TÜ.lerek bas:.nı salladı: 
- İD(l8llah ... İn•allah senin de
~n cıJıar, anne! 

İtti saat sonra... 
Kii<ılctin bahresinde Cemal Beyle 

Neriman haruın lrorıusuvor: J 

~ . . . ııil 3 • 
- Bizim gerdanlık ı:il .. de 

sizi Sıvasa kadar J(ÖturdU· . 
mi? siPP 1 

- Evet. Bu seyahatim. ı· 
de çok iyi olclıı -ederill';,1 
aile dostlarınızı biraz daJıB 
nıınış olaeaksıruz! ı! 

- Ne ııibi?!.. bŞiı9t 
- Ne ı;!füi olacak! Na 
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nımın çocukluk arkadail wıJ ııit 
hendis Sadi Beyin - saJll de -
ile do,;,tunuz olduğu hal şııl• 
meselede parına_ğı oldU~ıı 
şıldı. arııd,ot 

- Vallahi, hala inaJl . ,,;ıe 
bu işe. Sadi, gözü tok bit ııJ1 'f' 
cu.l'udur. Bu hırsızJııtı ~-
masına ihtimal vereD11 

9 - Bana inanınız, ba1' '!' 
Hırsızlığı, ilobal ile biri~ 
mıslar. 

- İkbal nerede? . ••. 
.,,.ıı•"" d9 - Sn•as t.~vkiOıan oııll .J 

kat. birlcac ~e kadar ~~ 
tanbula mahfuzan ııönde}ill tııl 

- Nasıl anladınız flcbll 
t - ? ,•ıı vao ıırını... ~. 

Yıldırım Cemal siı;tal" ııeıılfl' 
- Nasıl mı anladıJll? iJı. lı 

bi bir zabıta memuru ~ 
11

e "'1 
anlamaktan daha_ ~~~a.y ıııııtf 
:tikbalin Sıvasa gıttıı!ın1 ·ııı 
im<'~. derhal orava. ııittırd~p11 

Böyle kıymetli bır geııeri 'ı 
çalındığı evde yılla!darı ıııts'ı 

1 
şan bir beslememı~ın. :ıı~'~
müteakip memleke.tine bir J1B .1 
bette şüphe uyandıran 1 otl~ 
idi. Sivasa varınca derlırt;111· · 
ve eş:vesın1 muayene e f 
·11c • . ,.o 
1 :ıp UCll. ( De'L'""'' 


