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a arar ve 
Bir tek devlet teşkili hakkında lngiliz kralının Fransız 

hükfımetine yapmış olduğu teklif kabul edilmedi 
frikada ve yakın şarktaki Fransız orduları kumaiıdanları lngilizlerle beraber 
harbe devam kararını verdiler, muharebe İngiltere ve Afrikaya geçiyor 
Yeni yeni 

~ıpırdanmalar 
Dünyanın bir gözü Avru~a 
harbini tetkik ederken bır 
cözünüıa de bilhassa Mac~
ristan 'fi.. cibi devletleruı 
harekltı üzerinde açık bu
!W::-YI =P etti.ri;gr. 

<lüııün me'nUU hiç tiiph• yok . 
llıtıer ve .Muollni mülikabJl
lerilen kararlardır. Bu karar-
. düııya vuiyetine tııtalit~

lle ııibi bir '1'9çhe varmek 11-
erini daha ayduılık bir ıe.. 

it; öirenmit olacaiu· Ancak, 
liiıı tlünya efkirı UJJlumiyeleri 
'lerlni bu kararların muhtemel 
'\tıp ve netayici üzerine çevir
buiunurkeıı bir diter nokta 

. · de de llJ'anık bulunmanın 
~. eW"i ıl;&den kaçmıyor .. 
~~ nokta Macaristan ve aaıre 
· bazı r~Yizi]'oni.u devletlerin 
llıuflan ve milli addet~eri 

.'1erinin. tabakkllkunu lnl'.ar 
&e ile Bitler ve Mıı.soliniden 
ilıeiel'.idir. 

lta.cBJ'.istan mihver ,.iyasetinin 
. üzerindeki de.teklerinden 
41ir. Roınıuıya ve Yuıo.ı;Javya -
.hiJbassa iatedijI arazi vardır. 
i{ııün kıfm.etleri ile çerç~.vele
Vlll.iyetler Macaristanı fiıl ha
•lti hareketlerden meney la -
li. Fakat, &arp cephesinde har-
l'ransa mukavemeti baJ..ımm. 
bir tasfi~ mahiyetinl ilo.fü~p 
1 ıı:örülür ıörülmez Macarıs-

da şayanı dikkat ban hare
' başlBlD.lftır. Bu meyanda 
hukılmet partisine nıensu,ıı 

~eyetin Alınan n İtalyan elçı-
~ ziyareti ve Anadolu ajansı-
1\ııltJ.eıtiii mubnereler bu h.•

. ilerin baıwda &elmektedır. 
~'Yet Alınan elçisine: 

• . • . Venay yıkılmıetır. 
t ınilleti Trianon ınuahedef\ de ayni Akıbete ujnyaca&mı 
eyler .... 
İş ve Alman elçisi de cAl

•e İtalyan ordularının uÇuıı
\\tı>ıştıkları yeni Avrupa niza

.Macar milletine de yarıya-
. İinıidini. izhar eylemiştir. 
it heyet tt .. lyan elçisine de ay
)leri söylemiş ve ondan da 
ly sisteminin yıkılması Du
ınuahedelerin ve ıun'i bir 

1 ı. vücude &etirilen huıluıla
•ksızlıklarwa kartı •irasctinl 
~ etwektedirM> ce\'8bını aL 

' •içinin bu &arib ifadeleri to
~tlerin yalnız İngiltere ve 

.ı . a ile yapmakta oldukları 
1 hedef ittihaz etmediklerini, 
ııuuanda yeni bir dünya ve 

.llıı nizam ve taksimini derpit 
ıı ilıaye ettiklerini bir kere da
~llı.ça &özönüne koyuyor. Bu 

1ie tak.sime veçhe vermek, 
!ııt toğrafi vaziyetler ve hu
. üzerinde tashih ve tadil 
111.de bulunmak harp sonunda 

aya oturulduiu vakit orta
.nabileceği ı:ibi harbin de -
•çiude de mevzuu bahsedile

\f lıu itibarla aliıkahl~rı~ ~ü'-
1 Uklarında ~·eııı ~ enı hadıse
~e ıuclhuz ihtilatları iş:.ret e
tı1ter ihsas ıne,·cut olduğunµ 
den kabul etmek lazımdır. 
aristaum Yugoslavya ve Ro
~ hududunda tahşidat yaptı
kıuda ilkbahardan itibaren 

b. haberler timdi hafızada 
~dı~ı ve Macar heyetinin dün 
• Alman elçisine: 
~lacaristan e-ayri muharip 

·t 1 o arak Alman~· anın yanıba-
buıunmaktad.ır. Memleketi
rı1•nfaatleri icap ederse Ro-

EV AMI 3 üncü sahifede.) 

Almanyanın sulh şartları 
zannedildiğinden ağır! 

Derhal bir münferit sulh yapılması isteniyor, Şimali 
Fransa ve Alsas Loren Almanyada kalacak, Tunus, 
Korsika, Nis ltalyaya verilecek, müstemleke işi hal-

ledilecek Fransada bir Nazi rejimi kurulacak 
• Mata eke yapılmadıkça sulh 

mOzakerel~ri e aştanmı acak 
1 

Alman taarruzunun inlı:ipfı aualarında bir taraftan şehirler halkı ııerire gıdcrken, 
toplar cepheye sev kedili~ ordu 

diğer taraftan agır 

Bordo 19 (Hususi) - Mareşal 
J>, •en'in mürac<ıatıne, Hltleı" n bu
ll'Un ceovaı:ı Yermf!61 beklenm!."kte
d Bu c an öi!Jeve kadar alın
"''• olmamaıda beraber, muhte -
Vl' atı hai<lı:ında bazı haberler 
cfolaşıııdctadır. Bu haoerlere na -
uran, Fransadan derhal münfertt 
ı· ~ vapınaı;ı istenecektir. Ah;u 
l , en ile Franunın 4imalindeki 
• 0 .a\i rnıntakaları Almanyaya ter
kuulecektir. Korsika, Tunus. Nls 
1 talyaya verilerek, İtalyanın Att!
lrndalti miiateınl•eleri hudutların
da taalılhler yapılacaktır. Bu su -
1' ·tle Fransa ikinci smıt bir devlet 
bdine J{etirilıniş olacaktır. 

Bir habere P'Öre de Fransa ile 
lnruterenin allkası ıı:mamile Jı:~ 
mlecek ve bu üç memleket arasın

(DEV AMİ 3 üncü ıahifede) 
Almanların bugün Fran•ada ı gal etmiş oldukları sahayı 

gö•terir harita 

EN so KİKA 
Dün akşamki resmi Fransız tebliği 

ll<ırdeaux 19 (A.A.) - 18 hazl- Chateaudun'ün cenbunda da lid- Düşman Jura'lara dofıru ilerle-
ran a:k~a.m tarihli Fransız telli~: detli çarpışmalar olmuştur. mektedir. 

Bretagne'da ve Nonınanclie'de Loren ve Alsas'da da çarpışma-
~an ilerleyişi devam ediyor. IYlsman, Orleans ile Ne-ver~ a- lar devam etmekte ve buradaki 
Duşman ileri müfrezeleri Cher - rasında Loire üzerinde köprü bq- kıt'alarunız diliımanı fi,ddetle ta-

1;~eiii;~e;~~;iır Şehi~ r~~in~vabü ;iik'' bi; r;;;~edihiicumu 
Lond.ra 19 (Hususi) - Alman va hücumu yapmışlardır. Ahnan !ar atını.slardır. 11 kişi ölmüş, 14 

tavareleri dün gece lngiiterenin tayyareleri Port•avir ve Lank~- kişi varalaımıı.stır Yecli Alman 
~ sahil tchirlerine büyük bir ha- yir sanayi mmtakalarına bamlba- tayyaresi dilşürülmüştür. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamız<ladır) 

Başvekil dün 
ı· un 

izahat verdi 
C. H. Partısi B. M. mecLzi ı;ru

pu dün saat 15 de reis vekili Sey
han meb'usu Hilmi Uran'ın reisli
j!inde toplanmıştır. 

Celse açılır açı1maz söz alan 
B:ışveıkil doktor Refı.k Saycl~m. 
bi yük bir sür'atle biı'birini takip 
etmekte olan dünya si vasi hadise
leri karşısında hükfunetin ittihaz 
ettiği hareket tarzını izah elmiş ve 
bazı hatipler tarafından eorulan 
suallere de Harici ·e Vekili $iikrü 
SaracoMu cevap vermi.şiir. 

Grup umumi lıc··eti hükümetin 
harici sivasct ha.kkındaki hattı ha· 
rei<etine yakından bir daha ittıla 
ha>ıl etmiş ve onu müttefikan tas
vio etmiştir. 

Bawekilin ·bugün toplanocak 
ıınecliste umumi vazh et hakkın la 
izahat vermesi muhtemeldir. 

E oynuzla karın deşen 
öküz 

Büvükcekmecenin Çaınnakcı kô
,. halkından Emin bu <abah gı

d ·ken çıft sünrn~ k icin kullandıe,ı 
ö izlerden biri i sahibine hücum 
e erC'k bC''r zu ı 1 e karnım deş -
n ştir 

Zaval , adam Cerrahpnşa has -
tf lesine kaldmlmışt:.r. 

Zehir kaçıran 8 kaçakçı 

• 
/ngiltereye hiJcum mesele•İ 

Fransız oroulannı dört parça • 

11a ayırmağa muvaffak olan Al -
manlann bundan sonra hücum u
tikametini İngiltereye çevirecek
leri anlasılıyor. fngiliz Bt1$vekili 
Çörçıl Alma'nları karşılamağa ha
zırlandıklarını söyledi. Şimali 
Fransadan gelen haberlerde Al -
man istihkam kıt'alarının 1nqil -
ıereye karsı geceli gündüzlü ha
zırlıklarla meşqul bulmıdukla -
nnı gösteriyor. 

Bu hazır!ıklar bir patlak vere
cektir ve H;tler bütün imkanla
rile lnaiHz adalarına çullanmağa 
t94ebbü.s edecektir. Escuıta, ııani 
taarruz yapılacağında herkes m~t-

1 tefiktir. Fakat bu taarruzun tan- ı 
hinde karıcaıler ayrılıyor. 

Bizce 1ngiltn-eııe karrı bathya
cak A iman taarruzu ba.zılannın 
zannettiği kadar uzak değildir. 
Almanya yalnız sulh müzakere -
Zerinde Fransız donanmasını alıp 
alamıyacağına kani oluncıya ka· 
dar beklıyebilir. Bu da şu günler<W 
belli olur. Fransız donanmasının 
alınıp alınamıyacağı belli olunca 
lgiltereye taarruz planının tat -
bikatına başlanacaktır. Almanya -
nın bilhcuısa bu sırada vakit kay· 
betmek hiç işine gelmez. Çünkü 
Diin geçtikçe ana vatanı müdafaa 
için teşkil edilm4 olan İngiliz kııv
tıetlerı hazırlıklarını ve si!ahlannı ı· 
arttıracaklardır. Bir de bu gibi de
niz aşırı taarruzlarda en mühim 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Morfin ve eroin yapan 
bir şebeke ele geçti 
Basılan fabrikada yüz binlerce lira kıyme

tinde 416 kilo morfin, eroın bulundu 1 
Şehrimizde &izli beyaz zehir ti

careti yapan ve müteaddit ,ehir
lere elaları bir şebeke efradı em
nivet nıüdürlii{:ü memurları tara
fından auç ilbtünde yakalanmış
lardır. Bu hususta bir muharriri. 
mizin yaptığı tahkikata göre hadi
senin safahatı şudur: 

Sou günlerde Beyoğlu barlarile 
eğlence i'erlerinde çılgınca para 
sarfeden Mustafa isminde bir a
dam peyda olmuştur. Beyoğlun
da mükellef bir apartımanda otu-

ran \'e Beyoğlunıın sefahat alem
lerinde kadınlarla hesap'" para 
11.arcı)·an bu adamın vaziyeti aıa~ 
kadar memurların nazarı dikkati. 
ni celbetmiş; yapılan küçük bir 
tahkikat bunun AfyonkJralıi•ar 
vilfıyetinin Ulnburlu kazası hal
kından işsiz, güçsüz biri olduğunu 
meydana çıkarmıştır. 

BARDAN APARTlMANA 
Memurlar, bu netice il. 

zerine Mus!afanm takibini 
(DEVAMI 3 uncu sahifedeı 

1 

-------

Bulgarlar da a • 
azı 

bine alka 
Almanların F ransada ileri hareketi 

Bulgaristanda sevinç uyandırdı 
Londra 19 (füısusi) - Alman- ı 

ların .Fransadaki ıleri yürü:, ii;,leri 
reviziyonist de\·lctlcri ve hatta 1 
Ermenileri bile harekete getir - I 
mi,tir Sofvad~n gelen haberlere 
ııöre, Bulgar mehafili Dobriçe. Ma
;kedonyanm bir kısmı ve Ded~ağa
cın Bulı;aristann ilhakı için mü -
saıt ı<Unleru: vaklasnıakta oldujtu 
kanaatindedir. 

Buloarlar .bu kanaatlerini Fç.kça 
izhar etmemekle beraber, B·:lgar 
Hariciye Nazırı Popof'un diln İta!· 
yanın Sofva elçisini kabul ederek 
uzun müddet ı?Örüşmesi ,.e D;,; \e 
hakkında mültefit sözler sc• le -
mesi, Bulırari•tanın İtalyaya karşı 
sempatisini ,fıı..;ıkça izhar ~trnesi, 

ÇERÇEVE 

Aksiyon 

Sofva hükiınıot>nın en mu asıp 
anda ~ !acarlar gıbi ıtalyaya ve Al 
manya,·a müracaat ed(•bilec<kkri 
uuınını vermekte<lır 

Bulgar BaŞ\·ekili Gosnodın fılo.i 
da rar..,taki h·~c!ut kr<abalarırcan 
sa<ı'<>n Tran'da sö~lcdiği bir nu
tukta, Bulgaristamn harbin baş
langıcında:ıh~ı i bıtarlilıibnı mu -
hafaza ettiğini ve sulh siyasctın -
den ayrılıııadıonı söylemekle be
raber Buli!ar menfaatlerine do -
kı:nan ··erlerde, hükumetin pa•if 
bir .; .. asct taki'J demivecej(ini an
lat.rruştır. 

&- '"ada çıkan bir Ermeni ga
zetesi de müstakil bir Ermenis -

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Serisinden 

o av 
5-

NETİCE VE 'flıf,KIYE. -- -
Bir kJyaınct ar~ ... ıua dönen 

lttı&linkü medeni~ et riun~ asını, 
iç ,.e dı , umumi ve hususi, 
maddi 'e nıaac\ı bütün snil\lc
rine irca ettiğinıiz zaınan ~u 
hükme varırız: 

1914 de, liberali:ıma ve kapi_ 
tali:ıma nizamının kendi için
deki tezatlar yüzünden ve ba
sit bir pay hırsile doğan dünya 
harbi, in,anlığa çektirdiği dört 
ıenelik ıztırap H doğurduğu 
koınüniw1a ihtilali neticesinde 
isbat etmiştir ki: 

(Grcco - Latine) medeniydi 
ve müslıet bilgiler Auupaoı, 
büyük i~ planı üzerinde kaç eser 
ve hangi kıymete malikse hep· 
sini elinden kaçırmış; e>erle 
mües.ir arasında bütün ahenk 
esasları bozulınu~~ ü:at edilen 
şe)', icat edeni a~ıp ge(miş; ve 
bövlece insanlık 1914 dünya 
ha~binden, yekııare bir bütüne 
varnıak yerine, par('a par(a 
kollara ayrılmak suretile çık • 
mıştır. 

1914 harbi, dünya nizamının 
neticesini değil, dün~ a ni:zam-
11zlıgının sebebini ortaya koyan 
bir Luşlaııgıç sa\' aşından ibaret. 
ti; ~e bu başlangıcııı bir &üa 

asli bahsine gireceği \."C neticeye 
ulaşat:ağı Lir bJ.yül .. oün) a har
bi nasıl olsa nıukaddcrni. 

İşte 1938 yıluu.aııııcrı herkes 
ortalığı süt lıman görürken, 
1939 sonbaharında başlıya ağı 
ve 1940 ilkbaharında kı) amet 
mikyasına varacaı';ı kaydile ha
ber •·erdiğim harbin temel za
rureti! . 

İnsanlık bugün, ıne\Ziİ sl' ep-
Jerc ircaı müıııküıı, şu \'eya bu 
çapta bir ihtili.f ve mücadl'le 
zem;ninc gitmiş değil; tarib!e, 
masallarda \'e rüynlarda görul-
memi~ ve görüln1iyecck bir ı fs 
muhasebesine a3 ak atın .ır. 
Bu, garp medeniyetinin <:_ tü-
~ ük metabolizma ihtiliilidir l:lu, 
~er gün bir kademe daha g( ,_ 
lıyecek bir ihtilaldir; ve bı.;.·,,.. ~ 
tilaldeıı sonra insanlık, ":Ji •-..< 
Peygamberden bugüne ka- 'r • 
vardığı büyük eserin en alil~ı c ->·•: ..... 
imtihan \'e mizanına şahit .. t--bi-
caktır. .~-. · -

Böyle bir günde yaşı)·an . lr 
adamı, kendisini talihsiz kabul 
etmekte haklı olacağı kadar, n 
belki biraz daha fazla, talıhll 

(DE\' AMI 3 uncü sa1'ifeıieY , 
NECiP F AZiL KISAKÜR~ ·. • .. 

' 
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~ - f r, Avrupa harbinde, ze.. 
. ·.~~~Sı llanılmadığının far -
..; · tz. Bunun sebebi, muha-
rip-ı~ a a birbirlerine karşı a.. 
cı.m'1k ve şefkat hisleri duymalı:: 
degıı, zehirli gaz deneıı silahın mü
essir ve iyi bir vasıta olmaması -
dır. Evvela pahalıya maloluyOI'. 
Aldıın netıce i.>e ehemı:n.iyetsiz ..• 
Sonra, bu, öyle bir silah 1r.i., kulla
nan adam, istikameti üzerinde tam 
muessfr değildir. 

Fakat, dün gazetelerde okudum: 
Uzak Şarkta japonlar Çinlile.-e 
karşı zehirli ı;:az k:ull~lar ! . 

İyi, bu harpte bütün mari.feUer, 
numaralar gösterilmi•ti Bir, w 
eksiktı. Onu da ııöstP.rdiler!. 

l\IİLLJ,;TIJÇİN 
<'ALl~l~OR:UUŞ!. 

İlıtıvar Norveç Kralı, geçen güa 
Londra radyosundan milletine hi
taben veni bir mesaj neşretti. Ça
lışıyorum, milletı.m için ugr~ıyo
rwıı. diyor .. Amma, kendisi Lond.. 
rada, milleti ?forvej;te Alman isti
la. ltınaa. 

Na•.! çalışıyor?. Aklıııın: erme- ı 
di?. T ruzhnm, mücadelelerini 
de, tıpkı :rı:.esaJı JilDi lafla, kağıt 
üzermde mı yapıyor?. Bu harp, ne 
kauar çok kırta.>iyecılığe sebep 
oJdu? 

Raayolar, mesajlar da olmasa, 
birçok milletlerin mücadele ha -
linc.; olduğu anlaşılmıyacak!. 

1' ENİCAMİİN 

MUSf,UKLARI 

Bir gazete yazıyor: .ıo:mmonü 
meydanında, Yenıcami kemerine 
benzer bir kemer daha açı.acak
mı:;. Çünkü, mevcut kemer kafi 
ne ;r ıyormuş!. 

Ycnıcami meydanı fena oknu -
or guzelleşti. Memıerler döşen

ı:ı. ve saıre_ Şimdi, bir kemer daha 
;ıçJırsa daha orijinal bir manzara 
arzcdecek!. Vaktile, cami, mey _ 
d .• ı , bakan tarafındaki musluk -
lu, burada yıkananlar çir.kin man
zara ""1sterirnr, diye battal edil-

mişti. Bu muslukları da şimdi aç
tırmalı!. Çünkü, bize sorarlarsa 
çok kaviıoluycr. Vaktile camii ya
~an adam, muslukları da yapmış! 

Hem. sor, a, yıkanan, temizle -
nen adam çirkin manzara ar;;:eder 

'? mı .. 

PAZARLIKSl.lf 

SATIŞA DAİ& 

Pazarlık:ıız satış kanununun 
bazı maddeleri hakikaten ve i.k.. 
tı.sadi hayatımwn ruhuna uyg1111. 
sekil de tadil edilecek:ıniş!. Bu za
ruret, ne vakittenberi kendini ü
&ettirmektedir. 
Saklamağa limmı yok: Çarşoda, 

pazarda harıl harıl pazarlık yapıl
miyor mu?. 

O halde?. 
Bir de omuzda, başta yük taşın

maması hakkında bir nizam var. 
Bunun da de,ıtiştirilınesi lazım ..• 
Sokaklarda her gün bu nizamla 
taban taıbana zıt manıaralar ı:ör
mti.yor musunuz?. YoJiurlQu yine 
yükıinü omuzunda, dutçu da tab
lasını yıne başında ta.şıyor. 

Kabiliyeti tatbikiyesi _ muhte
lif iktısadi ve içtimai sebeplerden 
dolayı - henüz bulunmıyan hü -
küınler '1<.oY!DJ.!ita bir fayda var 
mıdır? 

TETKİKAT 

VE YAZ IEVSİM1 

Yazlık mesire ve ej{lence yer
lerinin fiat tarife lıstcsı hakkın -
da, belediye iktısat müdürlüğü ha
liı tetk.1<at yapmak.lam~ ... Yaz 
ııcldi .. Ben, kendimi bildim bilelı, 
İstanbul belediyesi iktı.sat müdür
hiğü, gazıooların fıat listesi m.,,;e.. 
!esim tetkik eder. Her yaz yeni 
esaslar, yeni formüller ortaya a
tılır. 

Neden acaba, bu i.şi sağlam ibir 
esasa baPlayıp, muayyen şartları 
nazarı dikkate alarak, her yaz 
mevs..m i derhal tatbike konacak 
bir tarifeler listesi yapılamaz? 

Bu sualin cevabını oğ, endı:;:un 
"Ün, ıçimın bir derdi daha Jritın.iş 
ol~ak. 

AHMETRAUI' 

\ 
r 

'~-A_v_ru_pa~-H~a-rb_in_i_n~Y_e_n_i~M_e_s_e_ıe._ıe_r_i~I 
Tunadan Almanların istifadesi 

Tuna nehrinde seyahat etmek 
fır • ım bulanlar İçin bu pek tatlı 
bir hatıradır. Twuıyı görenler o
n n "'tüelliklerini unutamazlar. 
Auupanın en ı:üzel nehirlerinden 
IMri. fakat ~imdi içinde yaşanı
lan şu harp devrinde Tunadan 
bab.c dildiği zaman bunun a.-ker-
1.ik, iktıııadiyat ve •İyasiyat itiba
rile olan mana w ehemmiyeti dü
fÜDülıııektedir. Tuna sahasında 
buluuan nıem.lekeılcrin bu harp
te alacakları vaziyet ne olacak?. 

llcrisi için ıuun uzadıya talı • 
uıiulerc girişmeden evvel mütte
fikler lehine olarak kaydedilectık 
ea ehemmiyetli nokta şudur: 
Tunanı11 ıktısadi ehemmiyeti 

.muıteiikler içlıı pek udır. Çünkü 
Tuua neh.rınde " müııakaliıt hıı.r 
.sene yapılan heı.aplardan çık.ıuı ne
ticclerd"n de anlaşılıyor ki_ büyük ı 
birşe,v tutmamaktadır. Bır kere 
Tuna kendi mevsiıuini hiç şaşır
mn:.ı. ller t.ene ınuntazanı surette 
dört ay buz tutar. İkinci tei"inia 
orta.ından martın on beşine kadar 
hemen hu sene bu hesap hiç şaş
maz gibidir. 939 - 40 kışı eşi u 
lıulıınur şiddetli kışlardan olmuş
tur. Onun için Tuna bu sene buı. 
!arını çözmek için nisanın gel -
me>ini bel·!emişlir; diyorlar. Kı
şın büyle olduğu gibi yazın da ku
rak aylarda başka h•şka meselelcr 
çıkmaktadır. , • ebrin aşaiı kısım
ları biriken kumlarla münakalatı 
>ekleye ui;<ratmaktadır. Bunun i
çin tedbirler alınmamış değildir. 
!)u son yirmi beş s~nedenberi o
rada I:izıın gelen yerler kazılm.q, 
cetveller açılmıştır. 

Fakat Tunanın iktısadi ve sair 
•uret!~rle olan ehemmiyetinin de. 
recesini iyi ölçebilenlerin verdik
leri maliımata göre bu tedbirler 
maksada kili gelmiyor. Onwı için 
y • aylarında nakliyat ister iste
mez azalmaktadır. 

A nupa harbi başlamadan evvel 
Tuna üzerinden Almanyaya ber
ae.ıe 700 - 800 bin ton petrol nak
lekiliyor< . Almanlar malüm şe
kil.:ıc Avustuzynyı elde ettikten 
scnra bu miktar petrolü kafi gör. 
mcmcge başlamışlardır. Çünkii 
h nı bir turaftan nıotôrlü harp ve
saıunin yapılması ilerli) or, hem 
de /'Jmanlar Auupada harp çı
kıı.:aı:ın,. göre hazırlawyorlardı. 
Ancak Tuna münakalatmı düzelt
mek lazım geliyordu. Tunada iiç 
türlu vapurlarla bu münakalat 
tc: n cdilnıcktcılir. Büyük vapuz
lar udape 1eye kadar ~ıkmakta
dır. J.inz mevıdine kadar çıkabilea 
orta vapurlar, ancak Ratizboa 
mevkiine kadar gidebilen küçük
ler. Almıuılar Avusturyayı aldık. 
tao sonra Tunadaıı petrol miina
kaliıtıru ısoa tonluk vapurlarla 
Viyanava kadar getirtmek için ca-

lı.ı;maı;a girişmillerdi. Fakat INa 
mesainin ilwlemediKI anlaşılmıı
tır. Yani harp çıkıncıya kadar Al
mıınlar bunu is!edilderi gibi yapa
maıııışlardır. Bu vapurların her 
biri Romanyadaki İbrail ile Viya
.. arasında Hnede ancak dokua 
defa scyrü>efer yapmak1adır. Yi
ne erbabınm yaptığı hcsanlara p.. 
re Almanlar Tunadak.i vesait ile 
senede 1 milyon 120 bin tondan 
fazla petrol abp nahlcdemiyecek
lerdir. Bu miktar ise harn bareki
tının böyle şiddetle devam ettiii 
günlerde ancalı: bir günlük sarfi
yata knr$1lık olabilecektir. 

Fakat Almanlar .Ken nehri üze
rindeki vesaiti de rulankiin oldu&'u 
kadar ııyırarak 'l'u,ıaya nakletmiş.. 
lerdir. Almanlar Tunadaıı müna
kalatı arttırarak Romanyadan aza
mi derecede petrol almak için hı
alivettcn geri kalınıyorlar. Bu haf
talarda bu faaliyetin yeniden art
tıifı anlaşılmaktadır. Faka ı harbin 
ihtiyaçlarına göre bu nı:iktar ne ıle 
olsa az demektir. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Parklara yeniden 500 
kanape konuyor 

Yaz münasebetile halkımız Gü!
hane. Sultanahmet, Takmn ve Be
şiktaş Paritlarına alon ettiı?inden 
buralara belediyece yeniden 500 
kanepe konulacaktır. Bunlardan 
49 i Taksim naPkına konulımuştur. 

DiJier taraftan oarklar:n daha 
l(eç vakitlerde kapanması da temin 
olunacaktır. • 

Sığınak ihtikarı 
Her evde ve apartımanda yapıl

ması Iiuım gelcu >.ığınak baklilll
da, geçen gün, nazarı dikkati cel
betıniştik. ll8%1 kimselerin çürük 
çarık, işe yaramaz \'e mukave .. 
mei,iz :ıeylcr yaptığını aöylemit
tik. Jlerşeydtn evvel, bu sığınak
ların zehirli gazlera karı;ı bir ta -
baffuz tedbiri olduğunu, bombar
dımanlara kar,ı tam emniyetli bir 
yer olaııuyacai:ını halka anlatmM: 
lılz.ım. 

Şimdi de duyuyoruz lı:i, bazı kim
seler, bir sıtınak ihtikirı ortaııa 
almışlardır. Yani, halktan çok ya. 
sek para istenmekte •toe buna .m&. 

kabil ıı;~et basit bir utınMr Jll -
pı!ınaktadır. Bıı me..eleyi tetkik w 
halletmek lizım !. 

BVıwAııı CEV A2 ı 

OtobOs 
feri eri s 

Belediyece hariçten 35 
yeni otobus getirtilemi

yeceği anlaşıldı 

Demokrasi diyarı 
An'anevi düşman sahibi oı .. 

milletlerin, bir gün mutlaka taar
rula uğrıyacağım hesaba katarak, 
dişinden tırnağına kadar silahlan
ması lazım gelir. An'anevi düş. 
manlarııun seviye.sile mütenasiv 
olarak hazırlanmıyan milletler, şu 
üç sebepten dolayı bu işi yapama
mı~lardır; ya: 

ok tor 
ihtiyacı 

1
15 vilayet merkezi ile 19 
kazaya bir türlü doktor 

bulunamıyor!.. 
Doktorlarımızdan ekserisi hasta-' 

nelerde veya serbest meslekte ça
~ağı tercih ettiJderi için bilhaı;
sıı tasra belediye doktorluklarma 
r&Rbet göstermemektedirler . 

Şehrimizde otobüs seferlerinin 
tanzim oluruna,ı için hariçten sa· 
Ln alınması bdedivece kararlaş
tırılan 35 yeni otobÜsti.n son harp 
vaziyeti dolayısile getirileıniyeceki 
anlaşılmıştır. 1- lllemleket içinde me~kete 

snika t '~e ihanet vardır; yahut: 
2- Düşmanın ne halde ve •• 

yapmakta bulunduğundan tama
men bihaber ve gafildirler. 

3- .Hali imkB.nları ve tabü kay
nakları müsait değildir. 

Birinci şekilde, o devletin oto
riter ve milli bir birlik bükiımeti
ne da~·anmadığı hatıra geleb!lir. 

Ezcüml Sıhhat ve İçti.mai Mu -
avenet Vekaletinden şehrimiz sıh
hat müdürlüğüne .bildirildiğine 
göre halen nıtiteaddit belediye 
doktorlukları münhal bulunmak
tadır. 

Buna sebep İngilteredeki bütün 
otobüs fabrikalarının tayyare ve 
ask.eri kamyonlar in.şasile me~ul 
olmaları, Amerika ile nakliyatın 
zorlıui:'lldur. Binaenaleyh şehrimiz.. 
de otobüs seferleri IN'Vcut araba
larla devam edecoktir. Ancak son 
mua:venede müteaddit otobüsler 
bozt>k görilldü~nden ve benzin 
sarfivatını t.ıhdit münasebetile 
.bazı hatlar 1ü volunacağından İs
tanbul otobüslerinin sayısı gitgi -
de azalacaktır. 
BİR BOR<:' TAHSİL USULÜ 
Şol '>rlerin mu telif yıliaNia.n 

birikını.ş \'ergi borçları için de bir 
uscıl ıatbıkına başlanılnu;;;tır. Yıl-

İkinci şekilde, o devletin istib
h.ar vasıtalarının, uzun ~ulh tfev
resinde, vaziie:,ini yapınadıiı dü .. 
şüniilcbilir. 

t'rii ncii halde ise, nıilletin ınilli 
en~rii \'C kahramanhğına dayan -
nıaktan başka çare yoktur. 

35 - 40 lira asli maaşlı Edirne, 
Malatya, Sıvas, Mugla, Niğde, 
Konva, Çorum, Tokat, Burdur vi
ıav0tleri merkez belediye doklcr
lukları ile Mil üs, Uzunköprü, Ka
radeniz Ere~lisi, Dikili, Çıorlu, Sö
ke, Karaman, Sandıklı, :Edremit, 

I Mu~tafakerealpasa, Keın.alpaşa, Biır 
ohaPiY<', Bartın, Alasehır. Merzı -
fon. Gönen Kilis ve Ayvalık kaza
ları Belediye tırbabetleri doktor -

hk '=i m· :Henclerını y .>tır -
ır. !< ;;.zere müracaat eden t.lksi -
!erin boı •!arı v .. ~ J he:nen hacız 

112. >ı y pıl akta ve bu m-
retlr "mde Jror !ıra tahsil· kabil 
olmaktadır. Şoförler ouna ıtiraz 
etıni !er ve tJ,. e raptını istcmi.ş
lerd. r 

001----

Fr aC:.ı, birfnci şık maalesef 
rol alnı t r. Bunu, c.l>ki na~yckil 
Rel n • J da if~ e etmiştir. lliıJi
seler c 1: ınu osternıcktedir. 

Frar 11
-, nl.ldlCs\!f, ıl .. i ı ş da 

rol osnamıştır. Yıne bu h.ıkilrati, 
Re) naurl c..tJ acı anlat >· rlu. Jl3-

n· hazırlık derece \'e n~r..hiyc~i 
hakk nda, harp ba 1 dıi:ı gunc ka
dar, nı llıuıat s..ılıibi buıunmaclık
l:ır, ıı raf ctmiştlY. 

suz 'e acıklı-. Buralarının s.ıhhat 
islrı in murakaıbsiz kalmaması 
ı~ir ~ t tı ooktorlarınnz Vekalete 
müyrac.ıatlar!.llda hemen tayin o
lunacaklardır. 

-<><>----

Zehirli ilô:ctan • 
ölen cocuklar ! • 

Yedinci 
at yar~~ları 1 

(çtt,1<·ii .ll, büyuk FranS!l ınüs
teınleh.C in1p~raturll1~11 iein \'arit 
de;:ildi. Fakat, ıncınlcketıu içeri. 
s:uıc'e l'U\~a Y!lP"ltı ıhanet ve rliiş
man ~ iç manzaras.ır don bihaber 
oluş. biıtıbı, nınli ve tabii kay -
ııakları, h:ırp vasıtı:ları halinde ve 
harp gavelerıne matuf olarak is
tisn1ar ctınekten I1'ı-a11sız ceaniye
tinı alıkoymı.ı.-tur. 

Dere kenarında b:.ılduk
ları bir şişeyi içenlerden 

ikisi can verdi! 

Bu yaı ı~ !arın 5 koşudun
da kazanılan dereceler 

İlkb:>'ıar at yarışlarının 7 incisi 
de Mılli Şef İ :net İnönünün hu
zurla ında An'urada muvaffaki
yetlc yapılmıştır. 

Bu hafta varışlarının bırinci ko
şusuna 3 yaşıncla ve hıç koşu ka
zaıımarııı.; yerli 'arım kan İnı;ıiliz 
erkek ve di•i tayları giıııni.ştir. 

Birinciliği Yavuz, ikinciliği B. 
Fe\rzi. Kara Osmanın Tasviri, üçün
cülüitü B. Hüsevnin Nerimanı ka
terek ba!mte .ııarryan 745, pl&se 
135, 120 v 125 kuruş vermiştir. 

Halis kan İ~liz at ve kı•rak -
!arının gi.rdiiii ikinci koşuda B. 
Fevzi Lı1tfinin Yatağanı birinci, 
Kamalın Taşpınarı ık.inci, Asımın 
Çırpanı üçüncü olm~. Mtiı
terelı: bahiııte Karıyan 745, pla..ı 

İşte, bu sebepler, bugünkü ne
ticeyi do·'lurnıu tur. 

Xetice acı, hem de yürekler acı
sulır. 

Demokrasiye atıp tutnuyalıın: 
Demokrasi demek, uy1ışu.kluk, 
tenbellik. vurpatla$ın, çal oyna • 
sın, demek değildir. Demokrasi 
demek, mukaddes hürriyet ve va
tan meflıumunıın zararına olarak, 
o cemiyeti, fertlerin aşırı ze\lk ve 
sefası, 1üzaLQSw: derecede genif 
hürriyetleri ve ihtiras halini alan 
hosusa ıuenfaatleri uğruna, bir 
bayram ··~ri m.aaıarası haline sok
mak demek, defildir. 

Denıokra•i, onu iyi kullanabi • 
!enler diyarında ce11nettir. 

KESAT "'l''"'E"'x"'zt" ı 
~ve 170 kuru.:; vermiştir. 1--------------

DİGER KOŞULAR Florya plajları yarın 
Halli; kan Arap at ve k.ısraklan- kiralanıyor 

nın girdiği üc;ı.incü koşuda B. Falı• 
ri Atlının Tükseli birinci, Feridu- Yaz mvsiminin ~ .. ımesine rıı~ -
nun Vuralı ikinci, Aııkın üçüncü men Florva pliiiları açılma.nııış ol
olınuşlal'dır. Müşterek bahiste gan- dur•Ltndan b!, ıassa paza! ve tatil 
:van 445 plase 205, 270 ve 280 ku- ııünleri halkımızın burada açıkta 
rwı vermiştir. 4 üncü koşuda da denize Ai.rdikleri Tôrülmektedir. 
Aysel, Işık ve Efe kazanmışlar Blooive reisliiii bu ,·aziyetı ön
ııanyan 350, plfu;e 190 ,.e 285 ku- !emek .:zere veni vapılan gazino 
ruş vemıiştir. ve mü tet llılt: da dahil oldujttı 

Yartm kan İngiliz at ve kısrak- 1'al<le Fl~r,·a p·~j. ga:r.ho ve tefer
larının iştirak ettiği 5 inci ko,;uda ruatır varm kira ·a verecek+ir. 
B. Fevzi Atlı oğ· c:ıun Alcevlam P !& ın 5mimı.izdki yıl daba 
birinci Nuhun Yükseli ıki"Cİ, Ta- erl en aı •·m , ıdn kira mi.-k.lV
latın Cesuru üı;üncü olım;0lardır. !es; iki yıl;tk c::ı ~'< yapılacaktır. 
Müştr('k "ıahio.e ganvan 3~5. plii.- B..!her "ti içın ktrn b••·icli olara.lı: 
se 195 ve 485 kuruş vermiştir. beldıv · 23 bin lira alacaktır 

İki masum vavr~nun ~'.irlen -
me,i ,J netı ·e!En~n fci bir hadise ı 
Balıkesir vHiıyetinin Balve Kara
avd:n kazasır bağ!. Ka iiköyüııdeı 
cereyan etmiştir. , 

Bu köyde oturan ve üç çocuk 1 
sahibi olan Ali iS'llinde birinin Ç<>-j 
cukları dere ken:ırında oynarlar -
ken. içi dolll bir şişe bulmuşlar ve 
,şişeyi acarak içindeki mayii içmis
leıx!ir 

Fakat biraz sonra çocuklarda bir 
b.., dönmesi ve morarma başla -
rnı.ştır. 

r,.,~ukların annesi biraz sonra bu 
vazi ve ti görünce ne yediklerini 
sormu•tur. Çocuklardan 11 yaşın
daki en büyüjtü de: 

•-- Dolu bir şişe bulduk. Rakı 
zannedip içtik! ... demiştir. 

Fa.kat dakikalar geçince çocuk
ların vaziveli vahim bir had aldı
itından hemen kaza merkezi olan 
B:ı.lyeve gön<lerihnişler, orada ya
pılan tedavilere ra ~en 7 yaşın
daki en küçük çocuk ölmüş, diğer
leri Balıkesir memleıket hastane -
sine ı,ıötürülmek üzere acele o1xı
mobi.I ile yola çıkarılmışlardır. 

Lakin, 11 vaşmdaJ<i en büyük 
• ocuk da Balıkesire varmadan <>
tomobi lde can vermi<tir. 

9 va'looaki çocuk Balnkesir has
tanesine yatınlıını.stır. Yapılan ~ah
kikatta çocukların dere kenarına 
dü•ürülmii.> .şişed" zehirli bir ilılcı 
içtı;<le·i anla ılmıştır. 

-<>--

Galata Gençlerbiriliği 
kongresi 

Galata gençler birlığinin yıllrlı: 
konırresi 27 haziran per§embe gü
nü ,,aat 21 de kulÜp merk""inde 
toplanacaktır. 

r------------------~·~~--~~~----------------, l Avırupa HaırblnDn lçlınıden •.• J 
Norveçte silah 

f abrik al~rı 
H:rpten evvel Norveç pek çok 

silah ihr:ı.ç ed••rdi. Hükiı:ınete ait 
iki silah ve mı.ihiınmat fabrikası 
vardı: K.oı~ıföerg siliıh fabrikası, 

Ranfos mermi fabrikası ve hususi 
bir ;irket tarafuı<ian işletilen bir 
fı>brika .. 

Bunlardan 1-ıa•ka daha bir çolc 
dinamit ve infilak maddeleri fab
rikalar. da vardı. Hurum'da En -
gen, Teer'de Gullau<J. Forgen'de 
Haoen, Asen'de Dundah, Hurum
da V er·en, ilah ... fabrtkaları. 

Simdı bu fabrikaların QOğunıı 

Alman'ar L~letivorlar. 

Veygand'ın bir sö~ii 
General Vevgnad'ın, Fran'"1llll 
b~n ,geçirdilti badirede ne ya
pacağı sorulan mühim bir suııldir. 
IMalümdur ı<i General Veygand 
Mareşal Foş'un en sadtk mesai ar
«adnşlarından biriııiydi. 19:!9 da 
teluıüt!M< \·akti geld.ij!i zaman, yi

Bir tayyarenin düşii~ii \ 
Alınan tayyarelerinin yalnız 1 

mitrah ôz atesleri ve bombaları 
değil, tayyare dab toplarının iea
bet li bir ateşle ..,ağı dı.işüriilme -
lcri de felaket! 

Gecen gün Hanynjcel tipinde bir 
Al'Tian tavyare:.i, İı:ıgiltz sahil!erin
d,.e uçarken, İrıgiJizlerin •at._,, püs

kürt• ismi verilen avcı tayyarelor.i 
de hemen tak>bine çıJunışlal'dı.. 

Havr kel sahilde küçük bir pliij 
şehrıne tiüşürilldü. 

Fakat tayyare GÜ$cr dU-ez vu
kua i;t.>len infilkklar 30 kilometre
den işitildi. 

Tav} are bır mahallenın üzeri
ne d.işmüştü. Bı..rada yedi ev yı
kıldı, ç:kan yangın Y'ÜZ'Üftden de 
on be$ ka;far ev yandı. Beşi tay -

yarenın içindekiler oJ.mak üzere 
on ekiz kişi öldü, yüz<? yakın in
san 'aralandı. 18 ımilyo • franık ka
dar Ja maddi zarar e:ldu. 

Dtlş<irsen bir türlii, dii$ünnesan 
•ir türlü! 

IM! herkes Veygand'ın şanlı sel .. ı--------------1 
furin yerini boş bırakmryacağına 

inanıvordll. 

Vevgaııd geçen sene ~le söy-

lüyordu · •Benim asıl ekııiğim, 

me:; · u.ıı veüoırı illerime alııırcıan>alı~ 

tır.• 

Fransız avcı ve bom
bardıman tayyareleri 
Fransızların baın.bardı.man tay

yareleri iıl.'i tiptir: Liore ve Oli • 
vier ... Bınılar, tamamile madeni • 
dır. Kan.,dının ı•zunlu~ 22 m* 
re, 50 santimetredir. Boyu 16 i:'Aef.. 
re 80 santimdir. Ai{ırlığı 10,700 ki
lodur. 2,000 kilo bomba taşıyaobilir. 
Pike uruşta sür'ati 624 :kilonıetr.. 
dir Normal sür'ati 500 kilomelPe -
dir. 1,100 bey.ııir kuvvetinde ilı:i 
rnotörü vardır. Üzerinde, altında, 
önünde ve arkasında birer mit· 
ralyöz bulunmalı.tadır. 

460 M-0ran avcı tayyareleri lı:a

natlarırun uwnlnihı 10 metre. 81 
santimdir. Bovları 8 metre 12 _.. 
fündir. A~h:klan 2,450 kilodur. 
Motörleri 12 silindirli Hispana -
Sııiza ınarkalıdır. Süratleri ......_ 
560 kilometredir. Kanatlıınncia ilriı 

mitralyöz ve önde küçiik bir top 
bul umnalrtadır. 

Bu tayyarelffin kanatları uı,a.. 
deni ve ı.Iöıninyüın kaplıdır. 

Oslo ıehri 
N orveçin meri<AııR Oıdo ee1ıri 

le:K dıe K:ntl 4 üneti KZiııtia.n tara
fından t...ııı edllmif ,,. HıMiııaya 
isıni verilmişti 3SI biıı OOfnaıı 
vardır . ve 181' ~ ~ 
.-aerkezidfr. 

POLİS 
YI!: 

MAHKEMELER [ ~ 
Litvanya ve Sovye.lt 
Yazan: AHMET ştJKRÜ ı;S:ıl 

Ölümle biten 
feci bir kaza 
Bundan bir müddet evvel Rami 

civarında vukua gelen bir otomo
lıil kazasının muhakınesi dün as
liye 8 inci cezada neticelendiril -
miştir. Suçlusu hamil isminde bir 
il)iör olan bu davanın mevzuu 
•ölü:me sebebiyet• <lir. 
İddiaya göre, hiımit ot<:anobili 

ile Ra:ni civarından son sür'atle 
geçerken, direksiyonu yanlış kul
lamna yüzünden bir dönemeç ye
rinde otomobil devrihniş ve bu ka
za olcmobil içinde bulunan müş
teri Hal<kının ölimıüne sebebiyet 
venniştir. 

.Muha·~<eme; hadisede Hiımidi 
su~u görmüş ve ölümle biten bıı 
kazanın tedbirsizlik dikkatsizlik, 
seyrüsefer nizamlarına riayetsiz -
!ık gibi üç sebep yüzünden vukua 
,geldi.~ini tesbit etmiştir. Bu mü
na:ıbctle şoför Hfrmit dün 8 ay 2C 
gün hapse ah.küm olunmustur. 

70 defa sabıkalı 
olan hırsız 

' 
Şi,.' ıe Hali'ı.kurgazi caddesin -

de kır•" v ,.c !et )g at ~alzı::,1e 
dePQsu sah bı B. AJdı ş_ .~s,nin 
C:.Jkr..anır a 1U5tri sıfatilc ,:t .... ı.orek 
140 liı a k \ m •· _, .Jır fv ıgraf 
makine;ıni çalıp Kapalı çarşıdır 
Be<lc>len kam ı da ",ltukçu Be
kirc b·rakan :ı., ,,.a·ı hır.:)ızlardan 

J~k Y o.lo va:..aı nı ışt.r. 

5~ \, ş nda bulu11.ırı lıu ~'iL 11ın 
30 yıld n• eri şhr mizde , .e uh
lif '"I kr<le '\ h _oili-, kal
dırımcılık •urs.zlık suretıle 70 den 
fazla ,.a;.•;. ~ apıp sat ~.ı >ızandığı 

ve ha at nın ıo v.hr hapıshane
de «eçı Jinı anlasılmıştır. 

Bir tevkif, bir ölüm 
ve bir kaza 

İzmirde mıiteadd.t "ır.>ı.lztklar 
vapın ' n.imize ka~·an sabıkalı hır
sızla-< an Mu•tafa yaı<a!anmış ve 
tevkii olunarak İzmire gönderil -
mi.şiir. 

İki gün evvel Ortakövdeki evinin 
penceresinden düşerek ağır surette 
yaralanan Tevfik kızı 3 yaşında 
Raşide .kurtarılamıyarak dün Şi$li 
QOCuk hastanesinde öl.müştür. 

Şoför Mustafanın i.daresiru:leki 
2290 numaralı oton1-0bil Beyoğlun
da Balo soka,ıtında elektrik dire -
ğine çarpıp Iambavı kırmıştır. O
tomobil de ha~ara uitranıı.ştır. 

Cenup şehirlerimizde 
paıif korunma 

Cenuo şeiıirlerimizde pasif ko
runn.a teskilatı yapılmıştır. Bu 
cümleden olmak üzere Gaziantep
te haYa ıxıstaları. gaz arama ve 
temizleorne grupları ayrılmıştır. Ya
kında tecrübeler yapılacaktır. A
danadaki saat kuleııinde bulunan 
12 düdü.~ü de kaldırılmıştır. Bu dü
dük valnzı alarm zamanında kul
lanılabilecektir . 

Ayni suretle Hatayda da pasif 
korunma çalışmalarına devam o
lunmaktııdır. 
KAYSERİDEKİ TECRÜBELER 
Düı, Kayseride aktif ve pasif 

hava taarruzlarından korunma 
tecrü,beleri yapılmıştır. 1 saat sü. 
ren bu tecrübelerde tayyare uçuş
ları, paraşütlerle iniş gösterileri 
ve dafi toplarının endaht talimleri 
de yapılmıştır. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Piyasadaki tekmil stok mal

lar tesbit olunınaktadir. İç ticaret 
umum müdürü bu maksatla şeh
rimize gelmiştir. * Hava.gazi fiatlarmın metre 
m.ikibı b~a 20 para zam y~ıl
ma:;ı belediyeden istenılınişse de 
bu talep reddolunmuştur. * Üsküdar - Kandilli arasında 
12 kilometre uzunluğunda yapıl -
makta olan sahil yolunun inşaatı 
dün belediye reis muavini Lı1tfi 
AJır.soy ve Üsküdar kayrnakanu İlı. 
san tarafından teftiş olımmuştur. 
Bu yol Beylroza kadar uzanacaktır. 

1 B. u· · · SaıtıJ;. ot Sovyet er ır gııun iiiJ'!la 
ıetlerini i9r&l ettiği ına . 
Evvela Sovyetlerle Ll_~,·~ll>~ .• ı 
sındaki ihtilaf, bu kuçuk ııııl 
devletiq.in Sovyetler tara k•i 
verilen ültimatom şar~~ıııı SJI 
etmesile nihayetlenını~tır. "'' 
yet ültimatoınuınw <artları 
İrılacak oluna, LitvanyanıP 
lan şudur: il• 

1- Estonya ve Leton> 8 

askeri anlaşma imzıılanıak· . 
- 2 Ge~-en teşrinievvel~: ııı 

!anan Sovyet yardım pak S" 
hince Litvanya'da bulunan J;cı 
ı-arnizonlarından br.zı a; 
kar~ı suıkast tertip dın•"· 

1 
Bu suçlardan dolayı Sd' yec 

kiimeti, Litvanya·ya tc\' ' lcV 
bir ültimatom ile ~uı:ları ta 
miştir.: . ,al 

1 - Askeri aııla}mayı ıJll · 
hükiiınctin istifası. . 

1 .1• ile poJıs 2.- Da ıı ıye nazır 
1 11

, 
dürüııün foahl:emeye verı ~e 

3 - Liızumu miktar S0.'. l 
keriniu Lit\ &ll)'a dau ge(ııı 
ne nıu' ı:iakat t~dilmcsi. 1 

L . b. kün' t' dcrlı• ıtvau~ a u ıc. ı,. Lit 
şartları kabul ctmışt1,'·. e il• 
yanın Sovyctler Bırlıı:• ı! g 
çıkar.tnıya ce.sarct ctnıc.511 le: 
tcşriıınıe\ eld~ imzalan•d 11a 
lıklı yaı dun• µ<.ık tile nıc~· ~ 111 
leıı \ a.t.ıyCtin ıcnJ>larııu au a 
ğıııı gü)tcrınel .. tcdir. 

. . .. . il ;\ifil 
So\o·) etler llıı·ıı"ı . c . ıı~t 

arasında &cçcn scııcnın_ .pg ,'\.l 
da inızalanan aıılaşuın ı.ı.e, ııer 
ya !;iarki llallık ıncmlck• ı 
So\'C' tlcre harc!<ct •erbe>1ı> ı 

,J nJ:ıtl• 
n1i:~tır . .Cu anlaşınudan so ı,, 
Sovyetlcr Hirlıı;i, a)tı a) ~:e 
ya. Lcıonya ve Lıh·anya ·c 
L•ı ı ?aktıar~> ~~al~nııŞ i~· 
me1tıle-kctlcnn bıruıl·ı \e b \ 
sinde bir takım dcnız \'C • "da 
lerı ckirabmışlır>. Lstolll • 
dıgı sunlardır: r 

• .. ~ 1 uıe 
Dngo ve o,,eı 3«D a~ı . li 

ha•·a ıisleri. Ve Baltıs~l' ~ 
Bundan ba ka Tall!niıı e. ı çO 
metre kadar cenubunda ~~d 
Kuzika ha\'a üslerini de 
nıiştir. ~lu 

Letonyadau Liban ,,e k tı 
da birer deniz üssü kuJ·U• f 
kını elde etmiş ve Rıgn ~r r 
müdafaası için Windan 1 • ı. 
arasında i. tihkiinı l a1>1n•l Bı• 
yaya kabul ettirmiştir..f eıfı 
başka mukavelede tasr! eet~ 
yip de bilftbarll tayin edıl d• 
!erde hava üsleri knrm•Yı 
kaveleye dercettirıniştir. t 

Litrnnyaya geliııre; b11
1
/:· 

ket şimdiye kadar kanıı( J..il 
ziyctte gibi görüniiyordıl· rlı' 
l·a l\temcli Almanyayn t~rc 
ten sonra Sov~·etlet':_ .. '·er tartt 
bili kalmamıştır. Dıger ıdı 
Sovyeller, Polonyndnn. :

0 
~ 

eski paytahtını, yani Vıl ırr 
ni altı yüz kilometre 111 

11J 
ki '-· L·h·•"' topra a berau<:r ı ; .• 

vermişler\li. l'akat LitV3;dıJ11 
yetlerle bir knrşılı.k~ı ) a fç• 
tı in.zaladt \e her ıkı ~ar\,M 
lacak aörüşmeler netıccS_1 ri 
yin edilecek yerlerde ask• 10 
kurulması için Sov y~t1Ş.~1dı 
kiralamayı kabul ettı. .-~< 
vanı a da anlıyor ki, So 

1
;1 

akdettif:i karşılıklı ya.~ddiİ ,. 
geçen sonhnharda gör~ıı 
recede cl\·erh·~li değilııuş. 1 

Hakikat şudur ki So,·yc~l 
Baltık devletini hcgem011j~ııı 
tına almıştır. Esaseu ın• ki ( 
duğu üzere, her üç.Ü .d• .. •51.~ı< 
Rusyanın birer cuzunu ki 
mekte idi. Harpten soıırf. bİ 
takil vaziyetlerini evv• "afi 
raftan Polonya, diier tn~P. b 
Sovyetler Birliği, sonra j,r 
raftan Almanya ve diğ•:ı,.sı 
da Sovyetler Birlii!i . r f 
mu\'azeneye l;>orçln idıl~e '50 
ya ortadan kalktıktan ; ~tııP 
!erle Almanya da anlaş ~stJ 
ra bu kürük devletler n~ ~· 
şamak hakkından ınabr ııY' 
!ardır. Sovyetlerle Afnıs at# 
sında geçen yaz yapılan f,, p 
bu devletler, SovyetJcr 
düşmü•tür. ,, 

· eS·1 1 Sovyet hareketinın, isti~ 
çen teşrindenberi ol•" 
az rok mahrwn 11 
küçiik devleti işgal~•"'111ı 
ehemmiyetli ve daha ~:iJl,Jc 
mana.ı da Baltık den• ı:• 
ziyelini takviyeye.lü•11111 

* Lise mez;uniyet im tihanlar1-
ıuıı da muvaffak.iyetsi.zbk!e bitti
tı ve kazananların ancak % 15 - 2$ 
nisbetinde olduğu anlasılmıştır. 

' sidir. * Devlet da.relerine kartı ta
ahhüde giren müteahhitlerin harp 
vaı.iyeti dolayı.sile z.arar ~rme _ ' 
melerini temm için yenı bau ka
rarlar verilmektedir. * Üsküdar +.ramval'ları sefer. 
!erinin çoğaitılması, va.ki şi'<ayet
ler üzer ine belediyece şiı'kete biı.. 
dirilmiştir. * Şehrimizıde altm fiatları !MiS 
lwru.ştan 2200 kuruşa düşıni.işJ;ür. * Be.ledit'ed-f şoj6rlerin l.alep.. 
!erini tıet&.ik. et.me!ı: üzere klH'\ılaıı 
btr heyet 8YVi1ıi IJlfm. haber verdi
jtinliz Pi tabi. iicN&lerine % 1.0 
mım Y"'1'lmeıımı kabul .tın.iştir. 
Keyfiyet butfün olıob6.s lı:ıomi~y<>
-.ııca da tudik oiunaeaktır. 

lzmit fabrikası ga~ 
kağıdı yap~ı~~ıı~e 

Ankaradan bildırild ';.de 
koordinasyon heyeti: ~alt 
mit ldığıt fabı ikasının ) ııı 
Jt.t dairelerı ve me:ıı.te~ e 
ihtiyacı iı;ın kağıt U?9 fşbt 
kararlaştırmış, mezk11~er 
dan gazetelere kfığıt 
d.e menetmiştir. . elefiJJ 
Diğer taraftan d.aır. ·tıl'· 

Earfiyatı tahdit edılıı:J.!i, (!C• 
taştaki ııruilive kırtasn~e 
daki stokların da (e9lıı 
ııılmı.ş tır. 



ransız filosu limanlardan ayrıldı 
tayyareler Afrikaya geçiyor 

!iework 19 fHususi) - Mıı<lrid-f masının İngiliz dıonanmasıa ta - donanmasına mensup dominyon 
•elen haberlere ~öre, Fransız mamile nilfüH>K etmiş olup ohna- Jıaq> gemileri Fran..u: limanlarını 

ası Mar~<al Peten hüi<u • dıi>ı heüz malünı denildı··. te k ..,_;..1--~· 
lınin emirlerini tammama.!ta " • " g~...., "rnır. 
•nqiliz filosu ile birlikte harbe Ankara - 19 (AA) Nevyork Fransız tarYarelerı de, d~man 

rna karar ver.mMir. Ta)-n:is ıı~ze.tes~in ~adrit mu.. f eline düşmemek i<;ın Afaıkaya 
tlununla berab~r Fran~ız donan- hııbırını.1 hildırdıgıne R<)re Frannz !'eÇlllişlerdir. 

Cebelüttarık etrafında ihtiyati tedbirler 
ıtdrit 19 (A.A.) - Alcczira'dan, lıltta·ıkta hazır bulunmal!a davet' lunan Mol = et Kebr adındoki 1 

alındığına göre. Lalinea'daki ehr tır. tıcaret vaımru Ccbclüttankta!l ha-
lz konsolosu cradaki İngılız I İçinac el. crisi ihtiyar, kad·.:ı. ve rcket ederek Kacabilanı:aya doğru 

-iia"ıını 48 saat zarfında Cebe • ('OCUk ol'llak uzer~ 1265 kişı bu- yol almağa baslam~tır. 

aııada Fransız miistcmlekelerini müdafaa edecek 
~t il\ a 19 (ı\.A. ) K ~da Bas-1 nu Kan.ıda parlamentoouııa bıldir- daki Fransız mlistcmlekeler nete; j 
'li KinR, K.ınada scforı kuv • mistır mil eykmlli<te o1Guı(una cıa halıer 
leı·i .. e ~ev n ilk ıt aları. ın B. İ'..ı'1 • K !lada'nın, a ~!eri mi.ı- vemıistır. 1 
~daya Jır- e · im ole ;u - dafaa kuvııet.ni, şimal ır .. nla'<as•n- 1 

l gilterede h .... rkes sonuna kadar müda aa is ıyor 
· dra 19 (AA - Du ak'Sll ' lLll millet, Ba$,ckiMn arka._nda • 1 

<tın kamar~ Bll'}vc ,J B. dır.• ·t r 
1 

•il':fon &onra oz c m parla· N • .ı et soz alan Loid George, 
~to a:~ıar ııın ı epsı, rrcmle - persembe ..Unu avam kamarasının 
il" ,;afore '" • harbe c ' m .z!ı ele .t-sı..cıc ; apılac.ü: ve bil -
•nrie to:>n 'ıır bırlJ: ..,,,ı "1• bu- tıassa .ır' v ltanın mudafaası me -

l ul{Unu !t'b·•üz t'tt rmişlcrdir. 1 selesine inhiııar edecek müzake -
• Part .;,inir ~ar lame ~lo lı..ıerı n!crm "cni.;letilerek Çörçilın ile

ith, •sonuna kadar dcv.ı n e- r. -'-". Üğü meseleleri de ihtiYa ey-! 
ı:· ;z, demiştır :!lr.csın ıstemiş ve demiştir !d: 1 
1"'>ral hder Pt·rc-, Harrıs, •bıi- • - E., r tatmin edici c Yaplar ı 

merika mütt fiklere 2ı) harp 
;·~ .!ll{!on 10 (A.A.) - Bahriye Fra:- z • İngil.z şatıva -ıa komis
<ıretinin b·l.dirdı:µne horc, in· v:onunun emrıne veri miştir. A • 

hmnen hemen bitın~ olan 10 meriıka lbir.e.şilı;. devltleri bahi -
ıdo ve 10 dcniıaltı .ııemisı 

al rsak. bir ir. an ıc '1 n :.mku , her 
şeyin ysp•l-ak•a old:. - • !cl<.n
da memleketı tenün ee.cee· 

B. Çrçil buna cevabn, ı:ıiz -
li celsede-ki müzakerelerin esas 
mevzuun:u anavatan müdaCo.ası • 
teşkil evled>girıi faknt ::.öyle bir j 
müza!:.erc esnasında d;~<'r hcrhQn
d bir meselenin dto ba'-ıs mevzuu 
.ı • .ınabileceğ·ni L u ·ar ebniıjtir. 

• • 
geinısı verdi 

• esı, bunların 'Triııe kerdİl'ı ıçin 
daha yeni modd ı::emı er te7.gaha 
koyacaktır. 

F ransada muhacir akınını durdurmak gayr •• 
ll 

ll.ırdeuax 19 (A.A.) - Fraıısız ' 
· eti, radvo ile neşredilen bir' 
arınamede, binlerce cıi<ek ve 
ının Fransanın şimalindcn ce-

nubn nakledilmesinın ımk.insız 
bulund 'ü.tıu ·bildirmiş ve bu se
beoten bütün sivillere, hale'l bu -
lundu~lar verlcrde kalmaıarıııı 

emret.mi:;tir. İa<;·! servisleri ıle sıh· 
hl servisler \e niıam ve emnıvet 

sen·i~leri tem n oluıınıu~ bı.ılı..ıı • 
maktadır. 

So v yet orduları Rigaya hadisesiz girdi 
İı!'a 19 (AA) - Sovyet ta - ka<" "Ün sonra kurul~c ı~ı sanı! - ı ud.sen 'ehirkri de i0.,.al cdlimi~lir. 
~inın kabulünü müteak ı ve- ma.,.taclır. işgal kuvvetleri ile irtibatı te-
~·-·•· h d Ye. ni Sovvet kt'aları. Rı.ıı11•a, min için. hükumet, s,ıbak genel kur-

1 -ümetin kurulması ıı. t:·n a h . d · · 1 R · 1 b k G J H · a lScsız !'ırmis erdir. i.ga dan mav as anı ~nera arb'nanıs 1 
G, hiçbir tebli.i( neşredilme • baska Dünabur Mitaı, C:ddıııgen , r'· asetinde bir hususi irtibat ko -

1 

ir.ı;~oo~r~e~in ~~Vhir laTo;;;üı·~;;k~o~e vptlı:~;J~:il İe~tii;orlar 1 

•rlin 19 (A.A.)- Alman is - kmdaki tefsir hiliıfın:ı olora'; mü. lloiır!urdadır H ı\:moıı; mm 
arat bürosu, Fransaıııu mu - tareke akteclilmedikçc Jlıulı:ırcbe-

1

. 1918 senes;ndeki mütarek" talebi 
tnatı tatil etmesi ~arnri olJu- nin devanı e~eccğini tasrih etnıek- 5 t~şrin1sanide yapılınış, bu i:!D("ak 

a dair olaa Petenin mesajı hak- tedir. 11 te$rİnisanide .kabul ediln·iştir. 

~S'Q:;R::t'.l~~~r,Blt:t;::~:.:::;.~~~~CJ.:....$~~...__,...,.~,~~ı~~~~~~ u""--" 

A 
1 şar 

anya'nın sulh 
rı pek ağır 

(1 inci •.ıhifede-rı devum) 
da bir itti.'ıat \'Öc<ıde getırilebile
cn~i ai:bi, F1ran&Wia <ia Nazı rejimi 1 

kurulacaktlt. ı 
Iran.sa Alman cevabını kabul 

etlı~ takdirde, müzakereler .l>lad
rı<kle yapılacak, ve Maresal Peten 

ııaomasmııa Wt,;l.k bir lasnı ı tl1ll 

Ia~ltere tanfma geçm1!1'i pek 
ın:ıhtemelıtir. İıagilttrenin Fran
t :ya bir tek ıılev..,t vücude geti
r :mesi hakkındaki teklifiniıı Prau• 
sız donanınasuım İııgiltereye a-

bazzat müzakereleri idare ede -
ceklir. 

Roma 19 (Hususi) - ft ... lyan si.
vasi mehafı!i, Fransanın sulh şart
larını kabul etmedi Ui takdirde 
Fraıısa•·a son darbenin indirile -
cei(ini bik!irmeictedir. 

Londra 19 (Hususi)- Mıı>olini, 
Kont Ciano, Mareşal Badogliyo 
bugüc Komaya doneceklecdir. Dün 
llünihte llillerin evindeki mesai 
od .. s111da )·apılan dört saatlik ge.. 
rüşuıede teshil edilen sulh ,,arılan 
bugün Fransaya bildiriliyor. 

Hariciye 1'u.ıırlarının da iştira
kile ya:ulan bu müzalterelerden 
sonra aşağıdaki tebliğ nc~rcdil • 

1 ıniştir: 

cMün~hteki miizakereleri -esna .. 1 
sınila l'ührcr ve Du~(\ Frans12 mil· 
tarekc ıalebi hakkında, iki n1ütte
iik hükumetin alacağı \'aziyet hıık· 
kırda rıııtabık kalnıı lardır. Fuh-
rer ye Duçe ıuüral ... ere]er• bitir -
mış clJuklarnulan liinilıı tcrket
ını lerd r .• 

Uitler teknr cephede! i ıınnınıi 
karargaha donmü~lür. 
Şimdi Frans=ın I.ııbııl \ ~'•· 

lıut rcd· cevabı büvük bir alaka il 
beklenmektedir. · 

Bitler Yl". Ius<ıHni İspanJayı da 
'ulh müzakerelcrıue davet ctntiıı
lerdi:. 

iıııııliz gazeteleri, Başvekil Çör
çılin dün A\'8n\ kamarasında harp 
vazi~·eli hakkında vukulıulnn be
yanatını ı;eııış nıik) ıısta tefsir ct
mekteıdirler. Hu izahatın neticesi 
şudur: 

c:;Jüyl.tk l'ransa muharebe i lıit
ıni~ olıtbHir, ~imdi hüyirk İngiltere 
ınulıarebesi ba~lamak üzeredir. İL 
g:Uc•e 'e dominyonları harbe de- ı 
\'anı ed~rektir. Fran3aya gönderi
len 400 bin askerden 3;;o biııi geri 
al.nını~tır. Dokul av 7.arfında 
Fransnya gönderilmi~ 'olan harp 
n1alzen1e<ı;~ de lngiltereve nakle -
dilıni~tir. llı:giin lngiltc~cnin elin ... 
de büyiik ktı\'Vc(ler nıe,·cuttur. 
Yekı'lnliırı l milyon, 250 bini bul
mtı'· r, Bu kuvvetler arttırıla -
caktır. Ingiliz filosu sağlamdır, in. 
gili.crcyc bir Alman lDlrruzu öyle 
znnnedildif(i kadar kolay bir i~ de- , 
ğildir. In~iliz lı::ıva kuv\"ct1eri de 
n1ütcmaJ1ycıı artmaktadır. Fransa 
harbe devanı etmezse. büyük an.s.
la~ı geriye atmış olafaktır .• 

lng-ilterede sou be:, hafta zar -
fmda, senenin ilk dört ayındakin
den d:ıha fada kimse asJcere alın
mıştır. 

Nevyorktan gelen bir habere gö
re, Afrika orduları kumandam Ge. 
nera] N oges ve Yakın Sari): Fransız 1 

orduları kuına;ıdanı General :Ylit
tclliavzer n1uharebc~c d<"\'Um j~in 

lınınası ile alakadar oldujıı H7-
lftlmektedir. 

Fakat btıraya gelen haberlere 
göre, Peten kabinesinin miitareu 
talebinılen evvel, İngllterenin bir 
tek de\ ı~t vücude getirilmesi bak. 
kındali bu teklifi reddedilıni~tir. 

Bununla beraber tank muhare
belerinde büyük ihtisas göstermlı 
olan eski Fransız milli ıniidafaa 
nezareti müsteşarı General Gol dU. 
akşam Londranm B. B. C. radyo 
i'las~·o.ıu vasıtasHe bir hitabede 
buluumu~tur. Bu hitabeilin hula-
21ası şudur: 

cFransız hiikfuneti, Alınan hii
kinnetinden hangi şartlar]a sulha 
razı olabileceğini sorınu.ş.tur. E"er 
bu şartlar .l"ransanın hıu:,siyetiai, 
şerefini ve istiklcilini rencide ede
cek. ıualıi)·ette olursa, ıııür1idele 
dernııı edecektir. 
Aln1anların tankları, ta)'}'nre -

leri ve tSi>iyeleri bizi ric"aıe ıncc
bur ediyor. f>'akat Fr~nsa rnalıvol. 
mak üzere Jeğildir. İngiltere ıı:ibi, 
~ .. niş hir impar ~torlu~u \'ardır, .ltu 
ırupara•orlulda bir kutıc te~k;J e
dLcekti". 

Bu nıuhnrcbe malı ut hır mu
lıarebe d ... ;::il, cie ·n u ul bir ınu ... 
harehcd r. Btltün !ı:::t .. 1lJr, bı.tün 
ıztıraplar ~:arın ;:r. l p gclnı~ınize 
mcini dc.~giJdir. 

İngilt.cr...-de bulunan veya oraya 
gdecck olan zabit ve ııefcrlcri, ln
giltcred~ bulunan ,.-e Jahut oraya 
gelecek olnn mücthnssıs ve mü • 
hcndislcri L.-1ıi1nle ıncsai b;.rli -
ı:inde buluıımıya, beninılc derhal 
teıuasa geçmegc. da\"Ct cdiycrum. 
A!-.kerlerin1iıi canlandıran alev he.. 
niız söıımcn1.iştir. Yalnız değiliz, 
yalnız d~t:il.iz, yalnız dcğiliı!. 

Uiiier taraftan nıuharcbeler ~id
detiııi umhafaza ederek denm e
diyor. Almanlar şiıud.i •iya ınüta
reke olmuş gibi beyaz bayra!,lar 
kullanarak ileri harekctlcriJıi za
yiatsız kolaylastırnıak hilesine 
sapmı~lartlır. Bunun üzerjne Fran
sız başkumandıınlığı miitareke iliııı 
edilmediğini, herke•in vazifesinin 
mukavemete devamdan ibaret ol
duğunu ordulara bildiı-nıiştir. Dört 
grupa a)«ılmış olaıı bu ordrlarm 
muka\'cnıeti de\·nm etrnekt\!:dir. 

l'ransız hükuıuetı nüfusu 20 bin
den fazla olan şehirleri acık şehir 
il&o ctuıiştir. 

Alman kıt'aları sahilde Şerburı:u 
i gal etmiştir. 

Alplar lı uuııılunda Fransız ve 
İtalyan orJııları arasında yeni biç 
bir hareket olmamıştır. Buradaki 
Fransız ordusu sapasağlum dur • 
maktadır. Alman kuv\·etlecinin ba 
ordunun sol cenaluna do;l'ru in -
m~si ilıtiıı.aline karşı tedbirler a
lıtnnı~tır. orfin ve eroin ya ani 

şebe e ele geçti "" 
ır 

Asker gözile 
cephe! r 

(1 mc. salııfedtm devaırıj 

rolü. oırnyan lıaı-a sıı~ııın n da 
/11giltere !elıine art'ltası mevzuu
balı.stir. 

ı kuuıondaları altında bulunan kuv• 
\'etleri İngiliz kuvvetleri ile bir
le~tirın·~ğc knrar vermi;ierdjr. Ge
neral !\-fittclhavzecin eınrindc 200 
bin asker \'&tdır. 

İngiliz tayyareleri dün \.·e bu
gün Loınbardiya iizcrinde nılite
madi faaliyetlerde bulunmuşlar, 
Milimo, l\Ionza, Varezcde a•keri 
hedefleri bornbalamı~lardır. İa -
\'İçre hudutlarından nıü temadiyen 
alarm sesleri işitilıııektedir. (1 inci sahifeden devam) 

•tlcııdırıuişler ve nihayet 
lki gece yar1sındilıı son
ııan bir barda yine yü,lerce 
harcadıktan sonra Ahmet auın
ir arkada~ile birlikle bardaıa 
ıklurını görıui1:1lerdir. 1 

Ne~ct, Osnuuı, Lemi d~ yalalan • 
mışlardır. 

GİZLİ FABRİKA DA BASILDI 
Buradan t:luburluya çekilen tel

grafa bu sabah ııekn ccvapta gizli 
fabrikanın basıldığı ve içinde 370 
kilo c-roin, morfin, afyon hulun
duğu bildirilmiştir, Kaçakçılık ta
rihinde emsali göriilmiyen bu bü· 
yük stokun kıymeti 100 binlerce 
liraya baliğ olnıaktadır. 

!\.Jaamafih bu haber heniiz teyit 
edilmemiştir. 

Fransız donanmasının ınukad -
deratı hakkında da şimdiden bir. 
şey bilinmemektedir. Fransız do-

İngiliz maliye nazırı Kingsley 
Vud faizsiz dahili bir istikraz ak. 
tedilcceğiııi bildirmi~tir. 

Aksiyon Serisinden 

ugü kü dünya ve biz· 
-5 
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\'azaalar: 
f•keadtt F. SERTELLi Cndet Re,ü \'ULARKIRAN 

l(C Ben ittihat ve terakki cemiyel.: 
merkezi umumisindcn geliyorumn 

B"!ııar "." Yunan k&nsolosları, - Tabur lruınandanımmn öl 
kendı komıtalanna faaliyette bu- elediği yerde ölmeğe hazırız. 
lunmamaları hakkında emirl.-r Divorlardı. Selaniktcki (İttihat 
vermi"5eler de, bazı komitacılaruı ve Terakki merkezi) binbaşı Ha. 
hala sesleri duyuluyor ve bu seı.- lit Beyi tamamil.ı elde edebilmek 
!er, ihtilali akamete değilse lıtiJ. iç.in, kolajası l\lelımet Nuri Beyi 
&üçlükle yiirij_tmekt~ müessir olu. ltu işe memur etmişti. 
yordu. M ehınct Nuri Bey, o gece, orta-

Bereket ven.in ki, lksne daiht- !ık tenlıalaş!nca, binb..:;; IInlıt lk~ 
rına çıkan Niyazi ve Enverler 1111 yın ç ılırıoa gitti, Daha uzunca 
isi düşünerek, Sandaıı~kiye ve di- kunu~arak: 
ğer çete ıüesasına nıckluplar &ini- - Ben, hürriyeti istihsale çalı-
dermışler, Türk milletinin lıi.ırrJ.. "8n (İitihat ve Terakki Cemi) eti) 
yeti istilual uğrunda kanını dük - merkezi uın.ıımisi tarafından geli
mekten çekinnıiyereğini vo buna yorum. Taburunuıu1 Ct!miyetia 
<'lige! olma!;, istiyenkrı derhal or. eınriue amade kıl an•zı istiJo.r -
tadan kaldıracak h r tiirlu , csait. lıır. Bnnu vaded< ,eniz ~ mız ta
malik olduğunu çok şıddetli loir rihe ge~ecek! dedı. 
lis:ıda izah etmişlerdi. 

Bu mektuplar üzerıne, Saııdam- Biub~ Halit Bey ter ddüt ı:üs.. 
k d termeden: 
·i en, sad~ce bu tel kelime ile !i11 

cevap gelmi•ti: - Hen zaten böyle olaca ını bi-
cSusacaı:ım-• liyorduın, dedı, tabıırumla hiırıi-
lluııu gören çete rcderİ d.- sil- J etiu istihsalinde giıcümliıı yetti

kiıtu ihtiyar c~ı>orlardı. (iti.hat ı:i kadar çalıpcag!l.ı. Allah ~aW
ve 'fc.akki Cemiyeti), tnsan"llr el- ı dlın olsun .. Söz veri)oru .ı. 
tiği kadar kuvvetli miydi? Tcşki- (Dcvawı \'ar) 
latıııı tamamlamış ııuvdı?. Bunu --------- -
biraz ~oııra öğrcneccgiz. 

Simdi,.J;ısara hadiselerin ""Y -
rini takip edelim . .. 

B;nbaşı Halit Bey 
Nazirıiden geliyor .. 
Tenıınuzun birinci salı gU:nü sL 

babı, Izıııir..:eu Sdıiniı:c gelen bır 
\~~ur gclaıi ti. Bu \apurda, Na
zıJ.ıden :;elru binbaşı Halit Bey 
kumandasında bir tabur uskcr ~ar
dı. Bu a•kerler, daltıntlau ku -
?'~ndaı~larile beraber -hür;ıyetiıı 
ıstılısalıne çalışacakluıııa söz ver
nıij bahadırlar& 

Asker \·apurd' •ı mızıkalarln çı
karılarak müşiri~ ..!t dairesi ünü..a... 
deki meydana götürüldü. 
Müşir paşa burada askerin i>

nüne çıkarak, padişahın >elamını 
tebliğ etlikten sonra, kcndilt•rine 
şi_ı~dilik Seliınikte knlncağı bil -
dırıldı. Asker, padi~ha dua ede
rek, nıeydoııdan çadırlara dağıtılıp 
yerlc~tirildi. 

Binbaşı Halit Bev evvelce as
keri mekteplerin bi; çoğunda mu
at:iınlik .ıpm~ haluk \·e temİ2 bir 
adaındı, Selat>i!1e gelir gelıncz, ta
leb.,sindeıı bulunan nıiil.iziın ve 
yüzbası rütbesinde birçok •abit. 
ı~r kendisini ziyaretle eski Jıoca
larmııı elini öpmeğe Jıa.~laınış • 
!ardı. 

Seliuikte bulunUJ! on ) cJinci 
nişancı taburu kumandanı edı;i
nıharbiye binbaşılarnıcloıı Behiç 
Bey, biııbası Halit He~·le sık sık 
temas ederek, Selaniktcki 'aziycti 
ve i:os,·a. lanastır cihetlerinde 
olup bitenleri ken isine yava~ ya
vu.~ anlatıyordu. Yine ayni nişancı 
taburunda kolağası bulunan l\leh
met Nuri Bey de, Nazilli tabura 
kumandanı binbaşı Halit Be)la 
ı.ıkıca temasa ba~lanıış ve Halit 
Beve askerinin başından ayrılma-
ınasını gizlice tavsiye e~tL 

Halit Bey bir iki gün içiode, 
Selılııikte keııdiı.ini seven ve ta.. 
nı~·an birçok zabitle karşılaştı .,.. 
Rumelideki kaynaşmanın hedef " 

Yeni ven· 
kıpırdanmalar 

(BaşnıaAaJcdcu un ıuul 
ma - Bcrl:n n..ıhverinc L..ar tıızi
felerİnl ... paca'ktır .. > 

Diveıı sözleri tctkık ed,ldiı:ı \&

kit , tacarlarm hinihaceltc iııl h2-
linde bazı bereketlere de mütcşeb
biı; olabilece-rıni ve bu tak ırıle 
Roına - llcrlin mihverine da'.'·ona. 
cağını nıe) dana ko) m:ıl.ı Jır. 
Bilb:ısı.a İtalyan elçisiıı u he~ ete 
'ınuah~ı.lc erin \e sun'ı !lUrttto 
vücude ı;cıirileıı hudutların Jıak
sulıkluı1ua k.ar~ı .•.• diy~ Oir tarif 
\'e izahta bulunın0:sı revizi.~'onlı.t
fori fiil halinde de, anlaşma le eb
büs \'e talebi yolunda da ccşnret
lendirecek bir jest teliıkki edilmek 
iklıLa eder. 
Bııtun bu hareketler, sözler, kıp. 

ranınalar, izh4r ediicn ınüte -
!.abil sempatiler ~imdi\;ı. ı:arpta 
,·e Almanya - İlall a ile in.;:iltere 
ve Fransa ara ında gibi görünen 
harbin bil.Zl dallar ve budakbrıu 
vakitli ,·eya vnkitsıı hareketleri 
ile harbi siimullcndirmek ve ~ay
mak \.'K:t.iyCtini doğa:rabilece -;.i ih
timalini gözönünc koymakta C>!
dui;u gıbi r..oma ,·e Herliııin umumi 
sulh bakıınwdan neler istiyebile
ceğinin de lıir delili, bir i~rcii de 
saJılahilir. Bu del'llerle Hitler • 
Musolini miiliıkatının l alnır. l"ran.. 
sa ile ıniinferit bir sulhu derpiş et
nıediğini ve Fransa~& v.erılecek 
cevabın totaliterlerin i !ediği ~ulh, 
yeni nizam ve taksimi de ifade 
ederek lıir nmunıi ıul şartınıa 
ilanı mahiyetinde olabilec!'I:in.i ua 
etmek pek batalı bir ııöe'Üş adde
dilemez. Herhalde; diinya Avrupa 
hengamesi arasında orta ~ vrupa 
ve Balkanların bir kısmı iiurlude 
de yeni yeni bu.ı rev iziyoııist te
zahürlerin kalıardığı sahneleri -. !1-

bit eden giinler içinde bnlunıııak
tadır. Bu teubürlerin daha ileriye 
gitmesi ve fiil halini iktisap emı-1 
takdiriAde orta A vrupad~ ve Tuna 
boyunda da bazı ihtilat hidisel• 
ri.ıWı vulcuuaclaıı şüphe ~lilebil&. 

Ustafa ve Ahmet, zabıt• nıe
ları tarafından takip olunduk
ın farkında buluıınııyarak a. 
hıtana gitmişlcrt.lir. . . . 
onıurların kısa bir bcklcyıı;ını 
eakip iki arkadaş tekrar apar
tıdan çıkıııışlar ve ellerinde J 
"k bir paket olduğu halde he
bir taksiye atla)·ıp: 

Sebeke efradının Yunanl5tan ve 
Suriye ile bazı hariç memleketlere 
ve bazı şehirlerimize de morfin ve 
eroin kaçırdıkları :ınlaşılwakta 
olduğundan tahkikat derinleşti -
rilmektedir. Ulnburludaki şebeke 
efradı da buraya gelirilmek üzere 
yola tıkarılmışlardır. 

Çörçil n11tkıırıda aleııen söyledi 
/.;i, İngiliz lıat1a kuı·vet!en sayıcu 
Alnıanlardaa hayli azdır. Bııqune 
kadar hat'a kuvı-etlm mıı0•aze11e
si11i İngilizler Fransızlarla bPra -
ber temin ediyorlardı. Fra,.sa or
tadan çıkınca arada1'.'i .sayı farkı 
daha bü.yiimiiştiir. Bu fark KarnJ· 
dadan gelecek pilotlar ı•e Ameri
ka.11a ısmarlanm4 tay)larelerle )la·ı 
vaş yavaş telafi edilebi!ir. O za- j 
man Almanlanrı tasaı•vur ettikleri 
Britan)la taarruzu da muvaffa -
ki11et ilıti moılerindeıı bir çogunu 
kaybeder. 

( l inci sahijeden devam) 
kabul etmekte haklıdır. Bea 
kendi hesabıma, 1940 'enesinde 
rüşt yaşında bulunduğum için 
saadet duyduğumu ilaıı ihtiya
cında,.:ım. 

Tuliı hadi...sine na:üzma bi
kim olursa, tek ırktan ötesi içİll 
beşeriyet, ebedi bir karanlıja 
girecektir. 

istikametlerini ıuılamakta ııecik
ı medi. 

l.TEll İZZET BEN1a; 

c Unkapanı köprüsüne: .. em
\ ermişlerdir. 

CE VAK.Ti OTOMOB1LLİ 
BİR TAKIP 

llerhal başka bir taksiye bi • 
!11-cnı.urlar da öndeki t.lonıobi
~ibe ko)·ıılmu,larılır. Nihayet 
kçılarııı otonıobili Unkapanı 
tisiiuiin Azapkapı cihetinde 
uş H Ahıııctle Mu,tafa dı

·a ~·ıkurak se siz, tenha kOp _ 
· n Üstünde geziyornıu~ gıbi 
·,nıai;a başlamışlardır. 

raı; svnı·a (;alata cihetinden 
aksi daha gcluu ve o da 8yni 
e J.urınu~tur. Bir kö eye giz-
ınemurl r bu ur. banın için
ıeşhur kaçakçılardan il ıırko
çıktığıııı gorüııc., h,; \'e takip 
lerin adamlarııı nıalıiyetle • 
anlau11~1artlır~ 

hali.ika lltarko ile Ahmet ve 
afa hemen bulu.ı;ınuşlardır. 
nada Mustafa taksiden çıkar

hüyük paketi Markoya vcrir
ıucmurlor hemen nıeydana 
Ü(ünü de yakalanıışlar ve 

'riyete götürmü~lerdir. 
Yiik paket ıııüdiriyette açıl -
Vakit içinden kıymeti 60 bia 
utan 46 kilo morfin çıkmıştır. 

tafa sorgusunda bu morfin
luburluda bir mer'ada te•İ.I 

len gizli bir fabrikada istib
ltiklerini söylemiş ve şehri
ki şebeke arkadaşları olu 

Bir adam karısını 
caddede pıçakladı 
Tarlabaşında Doi;ramac; solta -

ğında il numarada oturan Artin, 
.karıs. Hafganoşı IJU sabah Altın
bakkalria cadde üzerinde bıçakla
mıot:r. Kadının varası ağırdır ve 
h&disenin sebebi de H4,1ı;ınııoşuıı 
gece Artmi eve almamasıdır. 

·--0-

Bir muhtekir hakkında 
ceza 

Çiçekpazarwda jak Kns telo lOOtl 
kadar termoı: saklaması suçile 
mahkemeye verilmişti. Ağırcnada 
bu sabah muhakemesine devam e
dilmi~ ve müddeiumumi. hakıo.... 
da si!_r«ün ve para cezası istem._ 
tir. Oğledell sonra kanr verU.. 
rektir. 

Bunlan her iki ta-raf da lıesan!ı-
1/0T. Onun icin şu ,,,zh müzake~ele
rini11 esas patarlıgı anlaşılmca Al
man taamızı.-nım da baslama<"t ih
timalleri çok fazladır. diyorıız. 

Cevdet Kerim lncedayı
nın yeni konferansı 
Cumhoriyet Halk Partisi umumi 

idare heyeti azasından Cevdet Ke· 
ı im İncedayı tarafından dün nk.. 
~,m saat 19 da Beyoğlun<la Saray 
sınemasında yeni ,jıir konferans va.· 
ıi'miştir. Def!erli hatio bu koufo. 
ıar..s·nda dünya ahvaı'i kar<ısında 
b!zım siyasetımizdcn vt"' p~opa M 

ganda faali.v.:•inden ba:ısetnuştır. 
--<>-

Kabak kızartırken ! 
Beşiktaşta Hicran sokağu.ıda o

turan 32 yaşl•-ıoda Makbule Gill
seli adlı bir kadın bu &abalı kabak 
kızartırken ateş P•rlaınış ve ken-
4isi de muhtelif yerlerinden yan
mıştır. 

OniYersite kampı Pe• Harbiyede kanalizasyon 
dikte kurulacak ~iyede !edek sl>bav okulu-

ll\Ul onundelti duvar :yı,kılııra.k ge-
Üniversite talebe&lııin 'bu yıl -

kerlik kamplarım Pen<l>kte Jmr... 
maları kararlaı;tırıhnıştır. Birinci 
devre kamolarına 5 temmuzda 
~!~ 

ri cfttilecektir. Burava veniden 
'büyüiı:: bir duvar in:;a <'dil;,,.ektir. 

Diaer taraftan Harbive - Taksim 
arasındaki kanalizasvon işl~rinin 
vaoılınasına dı;ı baslanılm~tır. 

Bu defa insanlık, büyük içti
mai kabusların sabahı doıl'an 
güneşlerden, eııiııe hiç rasgeliu
memiş \'e gelinıniyecek, nıuh -
teşom bir tuhl kaı·~"ında kala. 
caktır. Bu tnliaa ha.1.ırlanıuak, 
tulu g-ünü ferdilc ve cemiyet ıle 
taraçada yer ,ahibi olmak ııe 
saadet!. 

Beu Türk milletinin, altuı or
dusu, bu~ ük kütlesi ve yeni ni
zaınile bu taraçada ön yerler
den birini alacağına inanıyo -
runı. 

Şu kadnr ki bu güneş, her 
gün ufkuıııuzdan hatıp (ıkaa 
güneşlt?r ıribi, insa11 iradesi dı
sıntla ve kendi kendisine g .)e_ 

tek bir hadise değil. İnsanlık 
ya lıt·p bir olup, İJ>e l1ağ!ı el a
ne,·i bir feııu gibi hı~ gıiueşi 
soıısuzluklardan (ekip çıkara
cak, :-.·ahut ip kopacak ve dip~is 
bir karrnlık hn~lı~acaktıl'. 

• 'Ie:lcni insanlığın, lilıeralia
ına ,knıniinizına \ e nazizına ha
linde bölüııınüş ol•lıığu üç •af. 
giineşin tabak.knkıı yolnııda u
mumi olan hamleyi, birbirine 
zıt ve birbirine mu•allat üç te.. 
sir haline g~tirdi. 

Artık teşhi,Jnıizi, kendi kıy -
met hükiimlerimiz bakınıındaa 
yerli verine oturtabiliriz! 

Konıünizma bakim olursa, tek 
ve batıl bir telakki uğrunda, in
san kolunun hiirriyeti kurtula
cak, insan ruhunun esareti bat
lıyaraktır. 

Liberalizma hikim olursa, i
cabrnda kendi elile en büyük 
inkıhibını inşa etnıek üzere, iL 
saıı maddesi ve ruhu kıırtulmıq; 
fikir, •ousuzluk buudunu ka -
zaıınus: bayat mefkiıresi, hııkild 
planına girıniş olacaktır. 

Hedef apaçık: 
ce··~ıınemi bir şekilde yan -

lan ~ulaı·ın içinden bir canava
rın çıkması ,ye insanlığı yntnu
ya kalkması gibi ı.;r tehlike ar
zeden nazizmaya karşı, in.san • 
!ık, her türlü dün~·a görüşü ibti.. 
laflarına rağıneıı demokrasya -
!arın safında birleşmeğe malı. -
kumdur; yoksa yutulacaktır. 

Vaktile lıir manzumcmde: 
Avlanır kim sana aı

irement, 
Ezeı kuşatılmaz, çe vrilmca 

el~-· 
Diye anlattığım Tiirk mili• 

tine düııen borç, bn hıl'JIJMlt, .,.. 
zalet, tereddi ve alcakbk diiıı;Jıo
sında, icap ederse teJı;. hnl.ıaa 
harekete ~e ve bütün da
l;ınık iradeleri toplamıııP mulı.. 
tcdir, bir rulı ve madde blitüa
''iiW icinde beldeıneldlr. 

Nazilli taburu, Selıiniğe &"elin -
ciye kadar, nereye gideceğiııi bil
miyordu. Buna yalnız tabur kll
mandaoı Halit Bey vRlı:ıftı. Tabw 
Selaniğe gelinciye kadar merak " 
endi~e içinde kaldığı gibi, Nazilli
den hareket ederken de - :ıabitaa 
aileleri, taburun ani olarak nereye 
&ittiğini bilmediklerinden • merak 
ve heyecan içinde bekl~şjyorlar<lı. 
Binbaşı Halit Bey Selinikle Y«

leşir yerleşmez, hemen o günüa 
akşamı - Sel5ııikt.,. Nazilliye 111 
tel~ :yazdı: 

No. 534 
Nazilli kazası kaymakanılıi;ııaa 

- Aceledir -
• Taburumuzun bugün sali.ma 

Selaniiie muvasalat ettiğiııiıı ~ 
ma tebşir ve ilam miitemennadır •• 

1 temmuz 13%4 Binb ... 
Halit 

Halit Bey telsrafha....Oen dö,.. 
dönmez, bütün tabur efrat ,,e a
bitanına, Na:rilli;ye hlr telgr:d yaz
dığuu, merak edllmemeııiııi biJcliı-. 
mişti. 

Halit Bey, taburunıl.aki efrat,,. 
:aabi tana da kenlliııiııi sevdirmişti. 
Herkes ona itaat ediyor; 

••••••••••••••••••••••••••• 
ZA Y! : Refahiye niliııı; memuc

luı4ı ındım aldığım nüfus CÜ2ıdanı· 
mı. lı.<Wi:ıettim. Yen.isini ~ 
Esltisiniıı hükmü Y<İtur. 

1338 tevellütlü Refet oğlu 
A.bmeL Kıocak 

Bulgarlarda arazi 
talebine kalkıyor 

(1 iftci sahifeden devam) 
tanın lüzumundan bahsetmek -
tedir. Sovvet Rusvada iki mılvoo, 
cli~er nıemleketlcrde de daliınık 
bir hakie bulunan bir milyon Er
meninin kendi kendilerim idare}'\ 
muktedir bir millet olduğunu söy. 
lüvor. F&:.at bu müstakil Erme -
nist.lnın Sovyet Rusyada veya -
lrnt h rhanJ:i bir verde nasıl te -
şekkül edebileceğim iı:ah edl"llli • 
yor • 

ROMA.'<YA KABİ.IBSfNİN 
VAZİYETİ 

Roma 19 (Radyo) - Bükreş -
te:ı bildiriliyor: Yeni Rumen kabi
n<!Si henüz teşGkkül etm ır ştır. 
Nazırlar gayri muayyen bir za
man istüalanru imzalamı:;larsa d9 
kabinenin kimlerden tc+"<il e -
dilecew ve bilhassa kım tarııfındar 
teşkil edileceği gizli tutuli akta -
dır. 

YUGOOLAVYADA DEô1ştıa..ı. 
OLMIYACAK 

Roma 19 (Radyo) - Bel rrattu 
bildiriliy-Or: Y~oslav kabir .sin 
de de~<i'kl.iltler "atıılacağuıa daia 
yaballC'l memleketlerde çıkan şa
yialar hükiımet tarafından resm~ 
tekzip oluıı:ınaktadır, 
tir. Bu tesbit tecrübe mahiyetııWe 



HiKAYE DiKKAT 
Şirketi Hayriyeden : 

Çocukluk arkadaşı Yaz weY•iminl Boğaziçiude ııeçirmek ilteyen -
ym yolcularımıu mah9m ffıvk.ilide olanak 1 tem
masdan itibaren eyini -una kadar 3 aylık yüzde 
50 ye kadar teozilith karı abonemanlan11US111 bu 
8fllle dahi tatbik edileceği ve 15 basirandım ltibarea 
ııatıhğa çıkarılacağı ilia olıınur • 

1 ÇMiren: S E M i 
6es--ı Kıoktay mal, müJk A • 

lltl:ıi bir adamdı. İstanbukla birçok 
•partımanları, erieri vardı. De -
lbmeıııdere tanfiarmda da büyük 
bir çiftlilr. sat.ııı almıftı. 

İırt-ıbıılde .i(ılıori çııı1t oldliğu i.çin. 
-ııecıe anca lıir det& çifili,ı);e ,,._ 
lir. bir haftedmı fazla kalmazdı.. 
,... kana ile Nuh jsminde -

iti Oll .,...ıyWrj .._ çiftliii çııı1t 

• lt1ıı le..; için bütün y- onda 
••çiıırieı&. 

ClfUik Mh ·ı ' i ıköy baılona, • j 
lıerinden Melen en bii,ult yardmıl 
J-1mdı. OIMll1 iı;in de lmylılMel" 
bnclDerini_ OCJk RYaludi. 

Hepoi. eh llÇlk jmanJardı. ODM
nn flelı.i iM köye aün doiardı. Gi
ıh'-rin+ • ki7ü wıki bir ma... ..._~. 

o yııl .. ın hıla ~ 

·-····· .. ·-·················-········ .. - .-atıe biıc ..,..,, • ,_._ 
ar ıımı. lklıııııdiye doirG .Aıldaür 

_,_-ısı t a· ine c;id ten, 
• bıııa tık -in yUıııfma o-
.......... cııııWt. nuırlı ay.ıuaru.. 
~ bnıı&k saçlı bir çocuk, 
lı:m .enir 4( 5 wez bsn•n ayaia 
lıalktı. Kır ~ en ııüzel
mmdl!ll. ve tu.lerinden, en rent
.lll.etiı:wiıiiı ~ demeti ™ttı: 

- Buyunııı lı:iiıçük beyan, bu ... 
w cWıa ~. 4il'* ctmeti Na
ıv. nattı. 

Naiı. da etil:ıdıe ii&iiine tereyab 
,,. -1 ~ beyu elaneiı: 
dil! . . -taralı:: 

- T ı' ' iir mim Ali, llftl de 
Muı ual! dedi. 

Ali ,_ ..... lıü,-e .. ~ •• llıa
km, _,, tıtr "°"*bL. Kiiytö 
- WWl1• = 5 alıma bıılrıyoorianh. 
.Alt ele ~ ~ ıöre lıerlı:~in 
lıdne &a+Q«, l:ılr ııeyden yübitn
miyoıdıı.. 

Bir 1anıftmı. da ~ ~ -
lı:mi bıral:mi,.,...du. 

Nuh ile diiri RDedııoberi ahbap 
Mım..W. Göç ~~ı «'in. Ali 
yiııe lıır:lıırdu eıı taze ~ 
topı.ma., ~ ~e yıılııoğındıa 
tlekliyordu. G6c ırmı..; --'---......... -~-11a:..,.,. ......... 
Razlı. AlinUı ~ ııiirdü. 
elilıe An.ha -..l.ı. diye ııe -
Mm wrid<m, Ali kotta. ~ de
llWltlııi ll.Zattı: 

- Oiile -- «idin, " 1 ıe!r yu 
7ine belderi:ı, dedi. 

- Yine ııellriz Ali, bu çiftlrk cen 
ldıç ııilımek ~ canım am:ına,ı 
- ..,....,, .. ? 

- Benim Wımı anımı c1a on:h 
l:ııo:it. ~ amma, onı
llDJ. ~ rnns Jati1ofum iri ... 
• TII .l::ö:ria llllllitt.mıı:i bitirdim. 
Lıt-ı:ıfıoda ~ de •mwnı iler
Jıııl;o ?Ar mecal ftr mı bende? 

N.u.h '6yle lıtr ctüoıünoiü. Bir QC>
..ır rıw:ıta ,oe m..tıakmısinin R

ıt brvile dedi l:::i: 
- Ali, lıaY<ti -.ı dıe bizimle Ulk, 

....... ııla ııel! 
Ali ~ 

- Şaka söyleme Nazh hanım. 
- Vallahi saka değil! Babem 

ııeni orada bir mektebe koyar. 1---------------------------
Ali de ~!ııdii. KöJ<le zaten 

Uo c si ,.a!ı:tu. O da hemen lı:ara
nnı verdi. G« arabao;ma atladı. 

............................................. 
Seneler bir ..ı ~ birlıirini çe-

Devlet Demiryollan ye Limanları l.,ıetme 
U. idaresi ilanları 

kip 8Ü?Ül<liyerlr g~. Ali, t.. )(ubmMıı«ı bedeli noo lira olao 2 adet .Motopomp (Blelctrikle ıııOteharrilı: 
tanhrılda Üniveniteyi bitinni•. 
ltlel'.rnlrİyetle ta.şralarda .eezjyor _ ral -sı) ..,_./lMO pa.arte.J. IWnii -t (11) on b<Pe Ha7~da Gar 
du. -..ı dahilindeki lromlqoo tarafmdan bpab 7.arf uınıllle •tın alm•calrtır. 

Velin±ınetı..rini., bilhassa küçük Bu i9e ııirmek ~ 1815 llnhlı: muvı.bt tımılııat, lran11nım tıı;rin Cllll 
Nulzyı hiç mwtamı.yıordu. Ona sıık, ~ Wltliflerlni • ..- zartlanai a;rni ııQn aaat (14) on dörde kadar ı::o

mk melrb~I· 'YIW.y<>r, .ili~ do- "*""' -w•ı;...., -" 1 rl JAnmrur. 
~ yoederdıesı. hediydar gönd&
n,...tıı. 

Bu .... al& ... -- lııomlır7- ııeı-z olank dalıtılıııaktadır. (4748) 

•• Bir ....._, .,mdi. Meiduıılarma 
C8'r11P aı~ Nşladı. Nihayet 
biiwl i*dn haber kesildi Nulamn 
- ~ lıihniyoniu. 11116/lHG &alı llail -t Y ....... - 9Mill llıl Aabrada idare lıh>Mnde 

Ali gittllt(e tıem ~ me'l4d atın ıılıBacalt:br. 
l?Llmi c+m,.t>ı. Bir yaz teftite Çit- Boa llot cı.-~ (MTI) llıralıl< muwıl<bt tıımlmt llıe bnumm ~ 
~ Yol üuı:iude.lr.i es1ı:i lröyüıae tttı111 -!ut,,. .,.,.n lul ll1nl ll;lin ...ı 14 • lt:aMr -.,.., nWiii- wr
llinıch. Althülmen deılinnenini ımlori !lmmdır. 
bat"ll"1 almııt, hını~ )'lkıl - ~ (MLll) ıı:u.,,.. A.alt:ara ,,.~ MR"lhrlııoıle atılmalt:tadır. 
....... .(4779) 

~ JÜ!Qdti, t.aı_.na çıkan -.- Dm.J D'V- % '-i ~ 
lkıonicu: l80.oocl • • • ,lt:Jrmla 

** 
- Çiftlik aatılalı beı ııene olu -

J'OC. Kantarlı. ~ Ll&tm a1di-
Jar. Mı:' __, ı.wı ('HM) 11ra .., ıeee ıı:c. ı ,,. 11 ıııJın 1Bı: otoJ ... ıçın ı.a-

Ali, bir hUbt lııabsu ctııy.- kır Jıa,...ıı: teli (li/7/1"41) .-arla:i l&Dll aat (18,Jlt) on buçult:1a Ha;ydarp--

rak, köyden ÇJktı. llıı Ooır binası cl.ııüindel<i lı:oırıl:ıyoD L:ııatıııdan llClk elt:iillnıe llBUlile satın ıılma-

Bu ııefer 1.tarıbn!da mühim bir -· 
SDBDW'iyete tayin edilmi4ti. c;.. Bu .. lirmok ı.ti7enleriıı (1158) Jiıa ('il) lı:mufiult: ~ -t,,. ka-
lir tJelmez ilk i6i Nazlıyı aramalı: okkı. ~ uhaştıılı:tan ı:onra .-un ta;,;,, etöil ....,ilde !ıirlllı:te ClülDM ,ılDü aaatine kadar lt:omı.,.ooa ıall-
Ollllll mm bulabildi. ...caatlan 16zımdır. 

Iluydujiıu haberler, endişeluine Bu i9e alt ııu-elor tcımı.,.oodım ,._,. olarak datıtılmaktadır. 
bak Yeltli. 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Nazlının annesi, babası ölmüş

tü. Kendisini evlendirm.i'1er, fa
kat .b>c ası ayyaş, aefiıl:ı, kumar -
ba:ılll blri ~. Paraları YİYİll bi- 1 - Taahlıı6diln ademi ifasından dolaJ'ı (5IMIO) bOI bin metre llç nakilli 

tirdilkten ıııoı:ıra lraQIDış. Nıulı illll- lı:mFdu lt:ablo açık eksiltmeğe çıbı-ılmıştu. 

eti fakir bir loılübede yarı aç, yan 2 - Muharnmeıı lıedel (1250) bltı ilci y1ls elli, muvakkat tem.inat (93,75) 

tol< ~. dolı:an üç lira yetmif bet lwrut olup eiaıUlınesi M Temınuz IK-0 çarşamba güni! 

Ali. Nazlının oturduj?ou yeri ~ 18&1 (11) on altıda Anllnda -w aparbmamnm tlçfuıcii kapısından cirilen bi
renince. hemen oraya lr.oştu. Gör-
düilii sefaletten tiiyleri ürperdi. riDd lt:atmdaki P. T. T. aatı.ıı.aıma komisyonıında yapılscaktu. 
iNulı, kendisini tanıy~ı. S - İsteltiller muvakla>t ~minal makbuz veya banka teminat mt'ktubile 

- Kimi istivorsunuz? lcan\dll '"1Sikalanlu bltmilen meııJcUr pin ve •aatte o kom~ona müracaat edeoek-

Ali de Nazlıyı tanıyMJ>~ lonlir. 

Bu simrit Jl'Üz}ü, az benizli çeh- 4 - Şartnameler Anı.arada P. T. T levazım, İEtanbulda 
~~ NazlıvılardıhatırB~tande yalnız ~z- lldact katta P. T. T. Levazmı a,,ııl;ı'at 1Ube müdiırlükierindeı:ı 
ııeı ve Sil!" • ır sesı değiş- . 
lllımrrişti; ffl'il!r. •2721> •4728> 

Valide hanında 

bedelrtt olarak 

- Fleni tanıyamadınız mı Nazlı 
lwıı.m? 

salı~e~çalışarm;:n~.1 İstanbw Belediyesi İlinlan 1 
cevap venniyoniu: ~ 

- Ben Aliyim, hani kö~ki Ali •---....... - ........ ....,....,,... ___________ ...,....,.._..ııı 

Nazlı ıı<;zlerini kırpıştırdı, elini 
elaından ~: 

- Sahhni sövlüy<>l'8U.Ml2? 
O :zaman Ali vaktile Akhii8 -

men'in deiirmenine giden yol ;;.. 
zerindeki çeşmenin kenarında .kır 
ç:if'eklerini llıZattığı ~i elini v
ııattı: 

- Lutfen kabul eder misiniz? 
:Naz.ıl, Alinin her şeyi bildiitini 

öllren<DOini anlanu.><tı ve Ali bun~ 
o kadar tatlı söylemişti ki, bayır 
divemedi. ' 

N azlırun .ııözlerinden sessiz y 
lar bo<andı. 

Yazan: M. SA.lift KAKAYEl.. 

ııaırıririly - Kazlıçeşme l"Olunun esulı asfalt tamiratı açık eksiltmeye konul-

muı;tur. Keşif bedeli 7787 lira 87 laııı.51 ve ilk teminatı 584 lira 8 lrurutlur. Keşif 
ft :ıartname zabıt ve muame!M müdo!lrlü&ü kal.eminde ıröıiilecektr. İhale 1/7/ 

Mü pazartesi l[\ind ... t 14 de do!ml sıcümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi

nat mal::buz ve:ra mektupları, ihale tarihinden 8 gün evvel N&!ıa mQdttrlüğüne 

mllracaaua alacakları teruıl ~et "" 1146 ,..ıına ait ticaret odam ve:s!kalarile 

ilıale günü mW177on saatte Ulml encümende bulunmaları. 4956 

Şarki Romayı istila eden Türkler garbi 
Romaya da girmek istiyorla:-dı 

Papa, ILsır Sultıuıııwı da Be -
l'Uldı Veli ile İtalya üzerine yü
r!Q'eceI:iae lıall elın"fhı. Her ilıi 
ati••iınaa Mln\metinia bu an. 
keli mühim olurdu. 

Sultan Beyaud.ın hazırlıklarm.. 
Mil ve M.wr Saltanile lillllı akdet
mesinden Veaedik hükiimeti de 
brlanaia başlamışt>. 

Eier, Sultaa Beyamt, İtalya ö
merine buekete brar vermiş ise, 
k hareket kendisiııe tie taallük 
ederdi. 

Esasen Fatih devrinde çizilen bir 
JLÜ.ıı vardı. Şuki Romayı .i.slila e
..., Türkler, garbı Romaya da sa
!Mp olmak istiyorlardı. 

Nitekim Fatih bu plarunın bir 
lta.şlangıcı olmak üzere Otrantı 
aapteylenıişti. Bu, İtalyanın fet
lıine bir mukaddime teşkil eyli
)'()rdıı. 

Venedik hükumeti, bütün lıu 
endişelerin verdiği hareketle §el:ı
aade Cemin Papaya teslimini isti
yordu. 

Veaedik hülı:Umetinin fikri doi
ru idi. Esasen İstanbul hükumeti 
..,ıu..de :Cemin Papaya teslimine 

hirşey denıiywdu. Bilakis Beya
zıt, kaıd~inin Papaya teslimiae 
razı i&i. 

Bu sebepledir ki, Venedik hü -
ldimeti Türkleria İtalyaya hücum
larını geri komak için Ceaıin Pa
pava verilmesi taraftan idi. 

Lakin, Rodos ~övalyeleri iıiil<U. 
meti başta Dübosson oldugu halde 
,ehzadc Cemden doğrudan doğ -
ruya kendileri müstefit olmak is
tedikleri i~in Veııedik hükume -
tinin fikirlerini tasvip e)'·lemiyor-
du. ı 
Veııedik hükiınıeti, alelacele Pa

paya bir elçi yolladı. Elçi, ~ehzade 
Cem.in Papalıt(a teslimi için Rodos 
şövalyeleri nezdinde teşebbüsata 
ıeçmesini istedi. 

:1'ihayet Papa, Dübosso.na bir el
ci yolladı. Elti Bodosa vardı Şö
valye reisile karşılaştı. Aralarında 
su mükaleme oldu: 
Papanın elçi.si: . 
- Papa sekizinri İnosan hıriRti

yanlar namına ~zi itaate davet 
eyler. 

Dübossoıı, cevap veriyordu: 
- Biı hıristiyan şöval~eler da-

İııtanbul aııliye 4 üncü !ıulnık 
hakimlibndeıı: 

İstanbul maliye muhııkemat m&o 
düriveti tarafından Beşikta8 orta 
bahçe caddesinde 60 No.. h ev-. 
emekli Tahir aleyhine 939/297 1'1>. 
ile Smnatya, Eyıiiıp ve ~ 
tubelerinde 1ediye edilen Mbd 
te:aüt voe eytam ma..ıanna att 
bol"dn>larınm yektmlan 1azla P. 
ıe.-ilmek suretlle lbti.lk:n .....__ 
ve neticeten hazinenin EllI'1mDll 

tıebebtyet ~ w bu -
retle tırhalıkı:S den 61~ liranın 

müddeialeytılerden müteı9elsilerı 

tahsili hasebile açılan dwvadan do
layı müddeialeybe davetiye l(i)n
derilmiş ise de mumaileyh mez -
l<Ur adreste ohnadığı ve !balen de 
nerede old~ meçhul bulundu~ 
anla.şıhnış Te hfil<imlikçe de bu 
bapta :lı:endiııme ilBnen iebli.ı;:at ya
pılmasına ve muhakemenin 13/7/ 
IM-0 aat 14 e taliltine ve miiddei
aleyhe lıir ay müılılet vrilmesine 
karar verilmiş okluğundan yuka
nda adı ve adresi yazılı miiddea
aleyh muhakeme .ııün ve saatinde 
mahkemeye gelıınd1~ ~ bir 
vekil gönclemıediğiniz takdirde 
hakkında gıyap karan Y'erileceii 
i1An elunur. 939/279 

Fatih 1 inci ILUlh bult:ulı: lılkirn!iiin
den: 

İııtıuıbal "beledl7esinin Fatllıle Xaap 

İl;ıraa mahallesinde Yokııııç.ewme ııolt:a- , 
iınd• 1/ 18 Mo. evde Beyojlu tebhir - ı 
lwuıesi !dar• memurluturulan müteka
tl Asaf Öz ale;ybine açtığı alacak da
vası için gönderilen ıapb. davaya mu

malleyhin ~hı malfun olmadıiı. 
leblii memurlul;unun meşnılıatından 

anlalıJmakla ilinen 7apılan tebli.ııata 

rajmen mahkemenin muayyen bulun

du!u ıünde &elmemi:ı oldutımdan miOd... 
ciei vekilinin talebile mUddeialeyh hak-

kında gıyaben muhakeme icrasına ve 
muhakem<>nin 5/7/940 saat dolı:uz bUÇU- 1 

jja talikine karar verilmiş olduğundan 
yevm ve saati mezkürda mahkemeye 
ge1medjği ve tarafından bir vekll gön

dern1ediği ve n1üddeti kanuniyesi zar
bnda itiraz etmed iği takdirde dava -

nın a;ıyabmda hükm~ iktiran edeceji j 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ll!n olunur. (27640) 

Kiralık Kat 
Boğaziçinde Debekte yalı bo -

yunda 106 No. 1ı fevkalade bir 1 

~a:n~:;~~~ı ~:~:n~;::etı ~:~:~~ı!; I 

Tı iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

Ui51 Hicrf 1 135G Ramt 
Cemazilevvc:l Haziran 

12 6 
1940, Ay &, Gün 171, Hulu 45 

19 Haziran ÇARŞAMBA 

Vakitler 
-~---

Va..at i Ezan! 
Sa. Da.l Sa. D:ı. 

Gün"' 4 28 8 44 
Öğle 12 15 4 31 
İkindl 16 16 • 32 
Akşam 19 44 12 00 

i
l 

veya senelik acele kiralıktır. Her 
~n saat 17 <ien sonra içindekilere 
müracaat. 

İstanbul ilı;üncü icra memurluğun -
dan: 

1 
Yatsı 21 48 2 0-I 

1 .. _.tan'a'N~~ ..... ._2._0•7-m6ıııııiiiı24ıiıo 

~~~~~~~~! 
Paraya ç~"·rilm.esine karar verilen 

ı 717 plaka sayılı Kareysler marka te
nez.züh binrk otonıobilinin msıt hisse-

.. 

Dr. ~atız Cemal 
min birinci açık arttırması 28/6/940 LOKMA." HER;İM 
tarihine te: adü! eden cuma günu saat ı DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
9 da istanbulda Çarsı.kapıda tramvay 1 Divanyolu 104 

durağında 9~ - 95 numarada yapılacak ı . . Muay~e :qatleri: Paz.ar ha .. 
ve b) ınet.inin yüzde 75 ini bulmadığı. Lrıç her gun w,5 - '- Tel: Z2398 

surette ık.inci açık artbrmasuıın 2/7/940

1 

_ _ . 
tarih:..Ue tesadüf eden sah günü a7Ui ;;ı:::::::;,..;... ___________ I 
mahalde ve saatte yapılacağı i1:1n olu-
nur. 939/2683 

ZAYİ 
Hususi otomobilime ait 1333 numa -

ralı pll\kalanmı zayi ettiıiimden bük -
mü olmadığııı.ı ilin ederiın. 

Hasan 

G& Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoj{lu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. Z Tel. (1553 
Muayene ve her hirlü gÖll 

ameli atı fıkara a arasızdır. 

• 

v • 

1940 1KRAMIYEw;ıı.ı : t 
ıır' 

1 adet 2000 liralılı: = 2()00.-- ' 
3 • 1000 • = 3()00.-- ' '-. 
6 • 500 • = 3000.-- ' 

12 • 250 • = 300~.-- ' 
40 • 100 • = 41}()().-- ' 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • == 5250.--
'"·ıSı 

Keşidelcr: l 4ubat. 1 ~h· 
1 ağustos, 1 ikıncite~rin 
lerinde yapılır. 

.. 


