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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

ransanın Suriye ordusu harbe devam edecek 
ütareke yapan Fransız hükCimeti tanınmıyor 
ütün lngiltere Fransaya karşı feveran halinde! 

Bordo Fransız hükumeti murahhasları ltalyanlarla da sulh müzakerelerine başladılar 

~ailtere ne!Mütareke imzalanmakla beraber harp devem ediyor, 
yapacak 1 Fransız hükumetinin emirleri dinlenmez oldu, bütün 

Yuan: ETEM İZZET BENİCS 

Almanlar ve İtalyanlar için kar
lı kar~ıya ve haşhaşa harp. bun -
1,ıı sonra başlıyor. Jlerkesın me-

ltJr.ı fwlur: • 
- Iııgilizler ne yapacak!~·· 
Söylenecek berşey tabının hu -

tııdunu geçemez olmakla beraber 
~erinde büküm verilecek umumi 
liirünüşlcri sezmek de mümkün -
j" Ur, 
İngiltere harp başladı başlıyah 

Ilı. ik,i yolu tutmuştur: 
11.- Hasmın her vasıta ile kuv

let ve kudretten düşürülmesi, 
~Üşkijliitln aardırılınası 
8- Hazırlanmak ... 
İtalya henüz harbe gireli bir bu

lllk hafta oldui!;u için taze kuvvet
ltrine .ahiptir. Fakat, Almanya 
tlrnıi yıllık bazırlığının yarısını 
''1'camıştır. Çekoslovakya, Avus
lıırya ıı:ibi kansız aldığı yerlerde 
lııerji ıarfına mecbur olmuştur. 
~olonyada kan dökmüştür. Nor -
ltçde hırpalanmıştır. llolanda, 
-elçikada hnrbctmiştir, Fransada 
:ıı şiddetli mukavemetlerle karşı
"tnıış ve her karış Fransız top_ 
'-kını kan dökerek ele geçirmiştir. 
'u nisbctte de ceplıane, erzak, 
larp nmlzemesi, benzin, tay~~e, 
itlik zırhlı vasıta kaylıetmıştır. 
t.;ı~ttiklerini yerine henüz ko -
)•tı:ıanuş olduğu gibi koymak da 
l-01ay d~'jildir. Bilh_a~sa benz!-? sar
Ghtını ne ile teliıfı edecegı ye
linde bir sualdir. 
liomanyanın bütün petrollerini 

~lınanya emrine tahsb etmek bile 
~Üınkün olsa yine Almanyanın 
"nzin stoklarım yerine getirmek 
lıtsatı kazamlanıaz. Sovyet Rus
)adan b~nziıı ve petrol nakliyatı 
:• kolay değildir. Ayni zamanda 
b Utuu bir aç Polonya, Jlolanda, 
~lçika, Fransa, Norveç Alman
~ın başına kalnuştır. Biitüıı bu 
1~1arı doyuracak, onlal'a ekmek 
'l•un verct:ek gıda maddesi AI -
~anyanın elinde olmadığı gibi bu 
>ıt bütiin Avrupada mahsul çok 
~tekilde idrak edilmiştir. Ve Al
~anyanın bugüne kadar ga}"e ola
'ıı. da eline sndcce Frnnsaya karşı 
1•1ıeri bir galibiyetten ve bir hayli 
~aıiden başka hiçbir ,ey geçmiş 
~eğildir. Bu araziyi ve o arazinin 
)'Utün mahsullerini işletmek de 
1llr:- 03r1 bir emek, ayrı bir zaman 

le ayrı bir sermaye işidir. 
Görülüyor ki, netice maddi bir 

~lıhasebeye vurulunca Almanya 

1
1r bayii yıpranmıştır. Binaen -
~•yh deniz yolları da şimdiki hal
~ kamilcn kendisine kapalı bu -
•. n.duğu için yıpranan kuvvetle -
~tıı ve stoklarını hemen telafi ede-

it vaziyette değildir. Binaen 
lltyh ilk hamlede İngilizlerin: 
'---(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

müstemleke Fransızları mütarekeyi lanetle reddediyor 
Mütarekenin imzası esnasında' Bulgaristanın son yaptığı 
~~~'"~~~~~,1~ ~~u_rahhası ağladı teşebbüslerın icyüzü nedir 

ıam .aat 18,50 de Compiegne or- n , 
manında, tarihl vagonda Fransız - _J f ı 

~ır::: ::~:e;::,.ıı:e·~e~~~ =~~- 1 Balkanlarda son derece aa 
rah.hasası tayyare ile İtalyaya h•- '( 

~~~~~~~~!~ih
1

~trz~~:r!i:::s:a~= gizli siyasi hareketler başladı 
Bu müzakerelerin çok kısa sü

receği, bugün yarın netice alına
cağı söylenmektedir. 

Alman}'a ile inıza]anan müta
rekenameııin mevkii tatbike ıı:ir
mesi, İtalya ile imzalanacak mü_ 
tareke)·e bal!:lıdır. Almanlarla mü
tareke im~alanmış olmasına rai
men, henü:ı muhasamat durma .. 
m11jtır. l\luhasamat, İtalya ile de 
mü tarekename lmzalandıktaıı 1 
nat sonra duracaktır. Fransadr 
harp devam etmektedir. 

Gerek Fransız hükumeti, gerel. 
Almanlar, mütareke ıartlarını giz);
tutmaktadırlar. 

Almanya namına mütarek~y' 
General Keitel, Fransa namına dl' 
General Hutzinger imza etmiştiıı 

Fransız kabinesi, dün akşam mii 
teaddit toplantılar yaparak, AI 
man mütareke şartlarını tetkik et· 
miş, nihayet kabule mecbur ol 
muştur. Fransa Dahiliye Nezareti 
ıartların kabul edildii!;ini bildir • 
miştir. 

ÇÖRÇİLİN NUTKU 
Fransanın, Alman ıartlnrını ka· 

hul etmesi ve mütarekeyi imzala 
ması, bütün dünyada hayret vt 
~eessür uyandırmıştır. Bilhass. 
lngilterede bu hadise fena bir tesir 
bırakmıştır. 

lngiliz Başvekili Çörçil dün ak 
fam beyanatta bulunarak demış 
tir ki: 

Vaziyetinin ne olacağı henüz 
kuvvetleri kumandanı 

............... ..,e ~--.• - M 

bilinmiyen Fransaıun Tıınustaki 
General Nogues ve maiyeti ·----- ---

• 

- İngiltere hükumeti, Bordo hü 
kıiınetinin Almanlar tarafından 
dikte edilen mütarekeyi kabul d 
~~ini b~yük teessıir ve ha~·retlt 
ogrenm.'~tir. Hürriyet, istiklal v• 
meşrutı ıdareye malik hiçbir Fran. Almanların eline ıı:eçmemesi i~ln Bresi limanında hali inşada bulu11an 
___ (D_E_V_A_A_1I_3_u_·n_c_i_< _s_a_h_:if:_:e_d_:e:_J_ Rişliö ve Kleme_n_so_ h_a_rp ıı:emilerini berhava eden Fransız bahriyelileri 

Bir inek bir Ankaradaki 
ada.~ı yaraladı ıiddetli yağmur 

Erenkoyde hat boyunda 14 nu- h 
maralı e~d.e oturan celep Sabrinin QSQTQf yaptı 
otlamak ırın başıboş bırakılan ine
ği, o civardan geçen Kazım Tucel 
isminde bir adama boynuzları ile 
vurarak adamcağızı belinden aiır 
surette yaralamıştır. Yaralı has _ 
taneye kaldırılmış, inek yakalan

An.kara 23 (Telefonla)- Dün 
ölleden sonra ~ehrimizde vukua 
ırelen müthiş fırtınanın tahribatı 

(DEVAMI 3 üncü sahifedej 

Maliye vekili 
busabah geldi 
Maliye Vekili IB. Fuat ağralı bu 

sabahki ekisoiresle şehrimize gel
mi$ ve Pendikte tirenden inerek 
Erenköyündeki evine gitmiştir. 

Vekilin yeni verl(ilerin tatbi
katı hakkında 'burada tetkikler ya
paca,i(ı tahmin olunmaktadır. 

Budapeşte 23 (Hussui) - Macar 
ııt02eteleri Romanya hakkında ı;id
detli 'bir neşriyata -ba<l"'-'llıştır. Ma
car ııaze1elcrine göre, Roman."a 
IİY86Cti, -bir takım ihaksızlıklara 
.çl&yanmaktadır. Almanyada ve 
ha1'·ada, Rcmıanyanın temsil et
tiği prensip anlaşılmıştır. 
Roınany ada yeni kurulan tek 

totaliter partinin. Berlinde sem -
plti uyandırmak için meydana ııe
tirildii!i Macar mat'buatı tarafın
dan ileri sürülmektedir. 

Rumen Kralı Karo! dünakşam 
radyoda bir nutuk söyliyerek, 'bü-

Rumen 
sefirinin 
beyanatı 

Bu sabah gelen sefir 
neler söylüyor? 

Raınanyanın Ankara büyük el
çilif:ine tayin edilen eski Berlin 
ibüvük elçisi M. Redu Kurucesk:o 
refiJ<asile tıu sabahki ekspresle 
şehrimize l(ehniş ve Sirkeci ııarın
da ba"1<onsolos M. Lukasiyeviç 
matbuat ateşesi M. Hrisico ve se
feret erkanı tarafından karşılan -
anıştır. Büyill< elçi kendisi ile ııö
rüşen bir muharririmize beyanat
ta bulunarak, demiştir ki: 

•- Çocuklu~danberi Tür -
kryeyi tanırım. Turist sıfatile İs
tanbulu birQOO< defalar ziyaret et
mek fırsatını buldum. Dost bir mu
hit icinde çalı.sacağıından •-bilhassa 
!bahtiyarım. iBu akşam Ankaraya 
gideceğim.> 

KONV ANSİYONELLE 
GELENLER 

il:talyada tahsilde lbulunan Mısır 
talebelerinden üç kişilik bir kafile 
bu sabahki konvansiyonelle şehri
mize ııelmiştir. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) ·-mıştır. ----
DAKİKA SON EN 

tün Rwnenleri yeni totaliter parti 
etrafında toplanmağa davet et -
miştir. 

Yeni partiye ay kırı hareket ede
cekler hakkında mühim cezai hü
.kümler çı.kartıhnıştr. Yeni totali
ter parti üniforma olarak millet 
partisinin milli ronesans cephe -
sine mahsus işaret ve üniformayı 
kabul etmiştir. 

BULGARLAR NE İSTİYOR?. 
Balkan merkezlerinde umumi

yetle son ~nlerde sıkı -bir siyasi 
llıarcket ııöze çarpmaktadır. Bul
ııar Başvekili profesör Filof ga -

ÇERÇEVE 

zetecilere, yeni, şa\·anı clikkat be
yanatta bulunnıu~tur. fü,,\"ekil 
demistir ki: 
•- Gal'bi Avrun:ıda inkişaf et

mekte olan hadiseleri dikkat ve a
laka ile lakin ediyoruz. Bu hadise
lerin buıtünP. kadar elan sı) nsc -
tiınizde lbir deJ!işikhk husule ge -
tirmesi beklenemez. Hiç şu phesiz 
ki hırksızhkları tashih ctrr.csi bek· 
!enen ıbir sulhun tahakkukunu 
memnuniyetle karşılıyacaİ(Jz. llü
Jı:frmet buciin her zamandan daha 
ziyade harici sivasetle mesııul ol-

(DEV AMI · 3 üncü sahifede) 

Son Omit 
Dün, (Ağlanacak tuhaflıklar) 

başlığı altında, Fıansızlar he
ESbına çok acı şeyler söylenıi1 
olmaktan öyle müteessirdim ki .• 

Bu sözlerin, nefret edilen bir 
düsmana dei;<il, çok se,·ilnıiş ve 
nihai tecrülıede •e,·giye liıyık 
olmadığını göstermiş bir dosta 
karşı sarfedildiği besbeJliy·di. 
Fakat ben bu inceliği dünkü ya
ZJmda izhar etmemi~tim. İzhar 
etmem için, Fransızların, dün
le bugün arasında. kendilerıni 
bir derece temize çıkaracak bır 
~ey yapmalarını beklıyorduın. 
Bir~ey, birşey, kü-:ilcük bir.şey! 
Fransız milletinin hakikateıı 
ölmediğini ve babalarııun ka -
nına layık olduğunu, uzaktan 
uzağa ifade edecek bir işaret!. 
Bir kaynaşma, bir dananma, 
bir hükumet değişikliği, Alman 
,artlarını red, bir!!aç fabrikuyı 
ha,·aya uçurmak, İngilizlerin 
kucağına atılış ve saire ... 

Heyhat ki bu sabah uyandı
i(ıın zaman, kahvaltı tepsisinde 
gelen gazele, bana Fransız hü
kumetinin Alman mütareke 
,artlarını kabul ettiğini öğretti. 
Çayımın lezzetini acılaştıran bir 
tuur içinde düşündüm: 

Henüz sulh şartları meçhul, 
değil mi?. Ben size şimdiden b:J. 
dire)· im ki Fransızların Alman
lardan satın alabileceğı şe~·, ha
yat değ-il, şerefsiz bir ülüuı<liir, 
Ya nirin öliimlerin şcrefli,iııi 
kabul etmediler? Kaldı ki, Fuıı 
sız topraklarından müstcnılek~· 
lere ve İngilizlerin Janıba~ıua 
geçselerdi, şerelfi bir ha~ ata 
nail olmak ilıtimalile ~ üıyüz~ 
gelmiş olurfordı. 

Fransada faşist bir r•jiın ku. 
ru]acakmıs; esir Fransa. \·aktil• 
Mahınutpaşa yokuşunıla çoc:ık
Jara satılan pa~a elbL'\e]eri gibi, 
tellipullu faşist bir kiS\·eye b(;. 
rilnı!rekmis!. Fransa bıına ını 
güveniJor yoksa?. 

Başkalarını yutmak hır mda. 
ve bu hırsın sisteminden ba~ka 
hirşey olmıyan faşizına, eğer 
Fransayı !·uttuktan sonra, ms• 
na halinde bıraktığı Fransayıı 
bir de bu üniformayı giyılirir vı 
ihtiyar Fransa bu son maskara-• 
lığa razı olursa pes artık!. Kur 
dıın mide;inde kurt postuna bü· 
rünmekten daha zelil ne ola 
bilir?. 

Düpedüz ve apaçık: 

.: ı· ~teş kes ! kumandasını beklerken 
Bordeaux radyosu spikerinin 
şayanı dikkat bazı cümleleri 

Dünyada hiçbir azap, sevdiği
miz bir insanın gözümüzden dü
j_ecek birşey yaptığı zaman du- ' 
yulan acıya bedel olamıyor. 
Fransızların da kendilerini se
venlere, kendilerine güvenen_ 
lere çektirdiği ıztırap, kendi 
acılarından fazla olsa gerek. Zi
ra bası ıztırap ve has~asiyetin 
yuvası (Pascal) in çocuklarında. 
artık herhangi bir ıztırap kabi
liyeti Jıalmad1 diye düşünecek 
olursanız, bugün için kimse hl1i 
yalancı çıkaramaz. Keşke ya
lancı çıksam, keşke yalancı cık
ıak!. 

Bize, Fransayı '\'C Fran.;ızlarl 
sevenlere, J.aybettiğimiz mıı 
habbet ve itimadı iade etmek i
çin bütün mühlet üç beş gün . 
den ibarettir. Bugün, saf ve sert 
denizlerle ihtilat yüzünden ol
sa ge1ek, kanında öbür Fran · 
sızlara nazaran bir fark gört'1 
Fransız donanması, eğer kendi 
ruhunu Fransada şümııllendi • 
remez, Fransadan üç beş yün 
içinde bir hareket, bir şahlan.. 
ma, bir harbe devam iradesi. 
yeni bir temsil hakkı doğmazsa.. 
Fransa mahvolmuştur ,-e Jıir 
daha dirilemez. 

_,,.. " 
,, • ransız murahhasları Alman 
.,ııJI ~~tareke şartlarını kabul ettiler. 

e· qlcat Fraımz ordularını takip ve 
d· , .. ~r etmekta olan Alman ktı'a!arı-

.ı ateş kesi Kumand<l$ı verilmedi. 
~adaki anlaşmı:ııa nazaran, bu 
t 'ilanda Fransız - !talyan müta
'~esiııin imzasından altı saat ıon· 

ra verilerekmiş .. O zamana kadar 
Fransız topraklarından 4gal edil-
memiş bir parra kalacağını zan - IBordeaux 23 (Radyo) - Fransız ı 

laılt>!n~i dün 6aat 3 de, Cumhur 
netmeyiz. Vç qündenberi binlerce reisi M. LObrön'Un riyasetinde top
esir alarak cenuba dollru ilerle - lammş ve saat 10 da AJıman mü
me~te olan Alman orduları Ak • ı tll'eke şartlarının kabulüne ka -
denız kıyılarının kokularını epey- nr v-e~r. 

(DEVAMI 8 üncü ıahiJed41) . il'ranısız ı;ı:ı.ikeri dün ııece saat 

12,15 de verdij(i bu IJıaberden son
ra boğuk bir sesle şunu söylemiş
tir: 

·Hudut muhafazasına memur 
jandaııma ve asker! kumandanla
rına İspanyaya ııeı;ımek !ati -
yen nazır, memur, ~it, ku-

mandan ve askerleri tevkif ediniz. 
.tHalk hükfuneti> emrine muhafa
za altında bııluru:Jurunuz.> 

Spiker: Ankadaşlar. vatand~ar 
diye daha bi.rQok şeyler söyleımiş ı 
l6e de para:ı.i t dıılaylBile lyi<:e an
lasılamaınu$1.ır. 

Almanlardan sulh istemekle 
Fransızların kaybettiği ıeyi dli
ıünüyorum da, aklımı oyna(a • 
n&ım ıı:eliyor. Nasıl olur da 
Fransıdar ıı:ihi bir millet anlı. 
ı>amaz bu davayı?. 

Yarın, İngilizlerin şefliği nl 
tında demokrasyalar harbi luı -
zanacak olursa, FransızJnrın OD .. 

!ardan ne yüzle ve neler istiyr
~eğini ııörmeğe talibim. 
NECİP FAZIL KlSAKtlREK 



TEL G R A F-23HAZİRAN 19.tt 

.. 
lLAR ı 
e.rıkırun harbe • ~a.'-alesi 

-......oı•ı',nedur.un.. O, ıtımdı bil.::.il:ini ( 
c ·. Dün bir gazetede şu ser-

a ı:ö.i.ime ilışti: .Amerika da ı 
:ır )e dof(ru admiliır .... Eğer, A-
ri .ı. harbe arumlannı sayarak. 1 

,..,, kı 'lla<am girecC!<Se, cyvahlıır 
oı .:ı ..• Yı:.'ıu, Fransa, bu;:Unkü 
l ete ayni fısttkı. makam tempo 
vu:.!:nLlen düşmedi mi? Aı:!ım a-
d değil. kiloırctre! r. yak eden 
I; .il'' a tle hazır lanI"..all ve ko:r 
malı • 
A:nerwılılarm .a bir takım par

Lmcuto, kongre formaliteleri ye 

munakaşı4arı. muzakereleri ile 
vakit kayıbetti " ı ördükçe yürc
ğınuz azlıyor. Eller-"li daha çabuk 
tut mccburivetinde bulun • 
dWw.ruu. ...Uli, nasıl hisse~ıır
lar? Hayret, doj:!rusu?. 

P İSTE KADI.. 

MODALARI 

Fransanm bir bı.çult ay ı~mde 1 
m , .'.i.o olmasınd.ın, kendi hesap- , 
larma alınacak !birçok ders vardır. 
Bu arada, en mühimmi, bütün 
dunvanın alacağı dersler var. Se
nelerdenbcri, Paris, tıer sene, her 
mev .m başında kadın :nodaları 
çıkarmakla ~ul oldu. Kadııilar 
nasıl l:iizelleşmeli, boyu, bosu na
sıl olmalı?. Bu yıl pliıjlarda nasıl 
nu: o giymeli? Sinema artistle • 
rindcn hangisi daha çok Sckks 
apucl sahibidir, ve saire.. İşte Pa-
r in ltığı'aştığı şeyler, yıllarca, 
bun~~ 

Batün bunlar laftır, gaflettır. 
B':nlardan iş çıkmaz. Böyle ha. 
va at ile u raşan milletler wnu 
işle lbOyle olur. 

f(.;LENCE 

YERLERİ - --
B refıkimı ie bır yazı go 

e ilişti; cE ... (,; ... ce yer1er ... pa- 1 

1 ~ • değil, diyor. Filva · ;pahalı
!ık, uc~Iwı: bir tdakkı mc: ~ıesı-
d Bel:ki, c yazıy. yazan zata gö
re, o..nyada hiçbır şey pa, al eı:ı
jt, .r. Ol }ılır. Fakat. Ltanbul 1 
lıalJruıın kscriyctı maliım iman.. 
L.ırdır. Gün kazanır, gün yer. He
le, böyle hulır:ınlı zaman! ıa, hal
kın vaziyetini d:· ~ün::U. Bır de 
ka ik tarifeler t.ıtbik eden gazı. ı 

noolan ve sair yerleri ~niiıı:ün <>
nüne getirin. Böyle yazılar, sade
ce halkın izzeti nefsini ı..ı-ta 
yarar_ 

KAR NiS8ETi 
BF.LLİ OLACA.& 

Alınıp satılan tıer nevi eşya w 
maddelerin kar nisbetleri halka i
lan edilecekmiş .. Yani, toptan fi. 
atla, peraker.de fıat arasındaki 
'ark ortaya kıonacak, herkes aldılı 
ş~~ in ne kıymette olduıtunu anlı· 
\.J.Lilk! 

LU, !ena bır film .,_;:;ı... FaKat, 
acaba, tatbık ed~e~:lır mı?. Bir 
barJak alı~orsunuz· Fiat 45 ku
ruş.. İyi bilirsiniz k, bu nL'--ıyet 
15 - 20 k r~luk bıroeyd.r. Satan 
adam, bir misli f atı arttırmıstır. 
Fakat, üadesine baka..,;anız, 

hic kar etmiyor, o::ıtta zarar göN
yor, fazla iş olmadı{:ından, d~vir 
yapmak için satıyor. Bıitun tüccar 
~e e naf dalına haklıd.r. Kendile
ri beyle stoylcrlcr. Mesela, bütün 
halkın mt.tevau ~!itçcler;nın l-uk
selen fıa,lar ik:ırşı.sında'ki zararı 
C.~ışunüL:1cz de, zaten yüz bir !erce 
liralık ar! on olan beş on tüccarın 
vazıyeti, karı vahut zararı düşu. 
nıllür. Yahu, ne çıkar, sankı.. n:e
sela vüz tıiccar, y.uer hın lira ek
sik k~.slll?. Ne olur? 

..!Q:5RAK, KATIR 

DOl':URUR IU?. 

Anadolwıun bilmem, hangi ka
sabasında, bır kısrak, iki yavru do-
1'urmuş .. Biri tay, bıri katı.muş!. 
Kısrağın tay doğura: ası talı il. Fa-

at, katır doııı.rıru.sı acayip!. 
D yada szyasi mııvazeneıer bo. 

~ lduı:u fr• i. t~!:ııat ka-ıunları mu
vaz_r esi de :OOzuldu. Katırın bir 
kısrak tarafından dur:· ara geti -
rın-.esi ba; a nasıl rwt.ılea edılir1 
Hulasa, dunya şırazesı bozulC:IL 
ValctJe .rrnmcı rın kıyat!'et a&
rı c d ltuıu SvY ı) en falcılara ı:ıi· 
le., g..-ç • d k ıc şu ili"n • ıcre 
.ıa · . 1'.L .ı.ı, en tan =ıış fal· 
c-ılar Ja Frans la !er ve bun-

- y "lİ ~ ne ) iJ<l rken, bir 
takını ip .ı.4 rı. L.;Lber ve. 
rirlcrdi. 

<, }ba, Fr-nsa, sene 1 rce, hald-
k.ı fü. le ,ıı, has..llerle " •;ş!. 

AHllE1' 1'AUP 

Kara köy 
köp ÜSÜ 

Köprü bu sabah yüksel
tilmiye başlandığından 

bazı vesaitin geçmesi 
menedildi 

Karaköy könriisün un Elrn.inönii 
kısmındakı kenar ayaklarının yük
scltilmesine bu sciı:ıntan ihbaren 
başlnnı.lııruştı. 

Bu sebe>ıle Köprüden !:ıazı ve
saıtin ııec;me;.i bu saıbalı memılun
muşlur. 

Ezci.nnle 15 tondan aftır olan 
naklıve vasıtaları ile daınir vırra
Y'l.lt vckpare kauçuk, lastik teker
le.kli d<amvonlar. silindir ve ben -
zerlerı Karırl:öy köı:ırüsünden ~e
tnıyeceltlerdir. 

Bunla.- yalnız Gazi köııriisü.-ı • 
den l!idiP Pdebilcceklerdir. 

Dı r taraftan vava halkınıızla 
te'kınıl mott.rlii .m<Jtorsuz vesaiti 
rnklıve ve ar~al:ır da bu sabah
tan .'Lxıren Karak.öy kôprusıı ya
nırd.ı antlan muvakkat köprü -
Jcn rcc:nel!e 'b::ıslamışlardır. 

Tr -voyıarın akt.ırına halinde 
işlemeleri mahzurlu ve güç .l?Ö • 
ri:..u ıf(inden bunlar yme eskisi 
ııilii xc..pru üzerinden ıııdıo ııeıe • 
cctlcrdır. Kö"riınün y;!k.seltilecek 
kısımlarındaki tramvav yollanna 
isabet eden cihetleri terci.'ıan ge
celen •'1ikscltilecck ve bu sıırc•ıe 
s~ ruseferde bir aksaklılfa mey
dan \"enhniyecektir 
YWıscltHıne İ.$i l - 2 ay devam 

edecektir. 

Halk bu sabah kırlara, 
mes1relere akın etti 
D:..ı:fuı havanın güzel alınası yi

ne halkmıızı tatil ı!Ünlll' geçır
melı: üzere akın akın say.Gye ve 

ire verlcrine 'kxı tur.rcustur. 
l' lh= Boiiaziçı ve adalarla A

nadoolu yakasına harclt~ı eden sa
ah va'J)Ur lan tıklım tııkıım insan

la d lmu~tur Bu yı; ı:den E:..'..ıah -
l n il.dalara ilk no~ a 1 vapur 
ver t- 3 '·apur l<lltl1r1 1 ııst r 

Saat 12 de'l ıtib.cren ~,ı.>k pı, 
lrıı'~ddrve köyi.., Edırndkapı yolları 
~-e dvar g zinolan da şen insan 
.afij l ri ve genç ciftlcrle ke-:ılan

re wcııltlu aikkr dutluk ve l:ıa~ ----za lara vavılrr._.le.,..,j,ır, 

1 l 
Florva t' jlarır n henüz nc;l.ma-

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri iŞ oimasm:ı ral{m n binı ree ka-

------------------------ dm. er.kek.. r, QOr _ z, lasn e-teklı 
ve clserisi moda s vah g!'izlüklü 

Avrupa harbi karşısında Amerika ~:ıi~:~:!ı:~r i~~~'<,, ~~~a~ 
Amerikalılar Avrupa Jı.ırbia.e 

karı;acak mı, karışını) arak mı?. 
bahsi iizcrinde aylardanberi )'.iiril
till n tahminlerin, yazılan y:ızı -
!arın, söylenen •lİ'zl~rin ne kadar 
çok olduğunu tekrara lüzum yok. 

Ianm»k itibarile, büyük blr farlı; !erle akın akın Florya ve Küc'Ük-
•.a~dır. Geçen sef~r Amerika genç. •ekmecevt" ı::it:mi<tlerdır. 
lığı Avrupaya ı;ulcuk Kayzerin B~. Kabatas. Ort:ı.kev, Ye -
ordularına karşı İngiltere ·e Fran- nikam. Smıatya, Kumkapı ve cm-
ıa ile birlikte muharebe etmekte sali sahil .gazinoları da bu sıcak 
büyük bir ~eık , .• heyeca d na~ar gününün mai d nizin rüz-
nı:ıkta idi. Amerik~da gen~er~yv~ e:arları ile serinlerıdirici verleri a-
gençliğe ço · eheınruiyet verildijii rasında Lllilunmustur. 
i~i~ ? zanıan bu şevk ve heyecan j ~ 
tcsırını ı:o•terınekte daha _ziyade ıhallcevlerınde kongreler 
geclkmemı:ı, 917 de Amerika da 1 ş ı · ·ro ki H lk ı · · ı 
harbe karöruıştı. irk e ırı:rnı. eto la at 

1 
ev erının vı -

. . ., wntJI11 p n ı.arına tıaşla -
B~tgu~.ku Aını:r• ·~ gcQJ:liği iae nlnuştıı. Bu cüml~den olma!< ü-

başka turlu . yel~mış bulunuvor. zere B~)'Q{:lu Halkevınde yıllık 
Ge~n rp ılr hu seferki arasın- kon<rre ayın 26 ıncı çarşamba gü-
da bır çeyrek a•ır var. Efk:ırda da .. l" 30 d · 
bü}"u'kbı'rd 'n<n·l'k 1 F nu saat •, a ıcra olunacaktır. 

e:,..şJ ... ı o n1uştur. a... . . 
kat gençlik faaliyet, şevk ,e gay- Bu t ;plan.tıI~r~a wn~sıl,_ edebı-
ıet, bilhns"' )·üksek gııyeler ui _ y~t. snor. ~ovculu·~· ~çtımaı ve sılı-
runda her !cdakarlıfı ~üıe almak 'hı vardını =ilan ~ını şubelere ye-
ça~ı değil midir?. .. ni ·, •• etı idareler de intihap olu-

Düpm noktası 
Almanlar, Fransızlarla sulla 

şartlarını konuşadursunlar; fakat, 
zannetmeyin ki, na:ı.i gönlü kaç 
~ündür feraha çıkmıştır. Hayır
Bugün, dünya haıJiseleri çupında, 
Fransanın kabul edeceği sulbua 
şu veya bu ton ağırlığında oluşu 
zırnık kadar ehemmiyetli değildir. 
Tarihi vagon içinde Fransız heye
tini kabul eclen Alman ximamda
raru da bu nnktayı müdrik bulu
nuyorlar. 

Fransa mağllip olmuş, binıı~n
aleyh calip gelen tarafın istediği 
sulhu ya kabul edeı;ck, yahut da 
etmiyecektir. Ilu hadise, dünyada 
badanns olan kıyametin doksa • 
runcı derecede tiıli bir meselesidir. 

Alman istila plSrunın bugüne ka.. 
dar sarpa sarmam~ bnlwıan di
reksiyonu, bundan .ı;onra nasıl bir 
yol katedecek!. Bütjin mesele bu
rada ... 

Şimdj, nazi zaviycsinıle, Avrupa 
bir İngiltere şeklindedir. Büy'J.k 
bir İngiltere var. Harp başladıp 
gündenbcri hazırlanan İngiltere, 
ı:eç~n bir seneye )ııkın bir zaman 
fasılası içinde, bit sarsılmalDJ1. 
yıpranmamıştır. , ati istila plfuu
nm tahakkuk ec!ebiluıcsi için, İn· 
giltercyi de Fransa haline düşür· 
mek lazımdır. Bu, yapılmadan, Al· 
manya, İtalya ile nıüstereken de 
olsa, lıerhanı:i bir başka niza (1 • 

karmai:a cesaret edemiyecek, hat
ta, çıkmasını önliyen gayretler 
göstermeğe mecburiyet duyacaktır. 

Ruhu bozulm114 ve dinwmizmi 
kaybolmu~ Fransayı oldugu gibi, 
Almanya, lngiltenyi o bir bu(uk 
ayıla sulh tnlebine ic aı edebile
cek, yani, haklıyabilecek mi? 
Hayır .. Bu, işte, bu lıayn!. Ne 

bir buçuk •>da, ne bir buçuk s~ 
nede_. Hayır ve daima hayır • 

İngiltere bütün kuv\'eti ile a
ynkta dur<! kça, nazi da,·ası ta
lıaklmk edemiyecektir. lngilter• 
de, sonuna kadar ayakt:ı kalac:ıf::> 
için, Avrupa, ı:azi rejiminin esa• 
rctı altına girmiyecck, dcmokra • 
siniıı h!ir hansı altında yaşıya • 
taktır. 

ninacnaleyh, şimdi, Almanyayı 
meşgul eden şey, sulh müzal>ere
leri, şartlar, Fransanın alacağı şe 
kil ve saire d j!'il, büyük Britanya 
adasınm nasıl ve ne vakit wolr. edi· 
lcbileccğidir. 

c;unlr.ü, bu .hadise, bir düğüm 
noktasıdır. Yeni nizamına girecelı' 
olan dünyanın dönüm noktasıdır. 
İn~lterenin variyet!, bııgUn, beş 
kıt' lı ihtiyar kürenin tek mesele
sjdi.r. 

ttEŞA'r FEYZİ 

Yeni yaptırıl cak ~iio 
ve anbarlar 

Toora;k mahsulleri ofisi umum 
müdülrüitfuıün nouhtelif hub:.wat 
istihsalat yerleri ile nakliye ve 
toplımıa merkezlerine yeni ve mo
dern silo, depolar inşası için bir 
proııram yaptı~ını yaıımıştık. 

İdare bu cümleden olmak üzere 
Fakılı istasyonunda 73 bin 983 lira 
sarfile yaptıracağı modern silodan 
sonra Kayıseri istasvonunda da ye
ni ve büyük bir ımı.bar ile idare 
binası insasını kararlaştırmıştır. 

Bu arnlbar ve binaya da 14 bin 
615 lira ~lunaca..lttır. İnşaata 
önümüzdeki ay başlanılacaktır. 

işsizlere 
yeni bir iş 

Yersizler maden istihsa
latına gönderilerek para 

ve istikbal temin 
olunacak 

Zo~ :kömllr havumıızm is
ti.'ısal<itını arttu:maık üzere şeh • 
rimizde ve dıker sclıirlerde bu -
lİınan işsız, 'l:'ÜCSÜZ ve yersiz kim
selerin Zonııuldaiia ,!?Önderi.ime • 
sine devM?l olwm.a:ktadır. 

Bilhassa bu mevsimlerde kömür 
ameleleri; köylerdeki zirai faali -
yeli ~önüne alarak madenler 
yerine tarlalarda çalışınaııı tercih 
ettikleri!lden kömür ocaklarında 
işçi adedi muvakkaten azalmak
tadır. 

Vilayet makamı kaymakamhkla
ra verdih bir emirle işsizlerin kö
mür istıhsal yerlerıne g<inılcril -
aneleri suretile hem şehrin lüzum
suz <>.alabalııklan kurtarılanasını ve 
tıeın de bu suretle ycrsi:z kİmSe -
lerin l'Ündelik kazanıp iş, güç sa
rubi olıibileceklerini tek.iden bil • 
diıııniştir. 

:MODERN KANTİNLER DE 
YAPILIYOR 

DiJ;er taraftan Zongulda)!a gelen 
ve ı<elecek işçilerin yaşayış .cekil
leri ile ehe!Cl«Iliyetli surette meş • 
~ul olan iıavzai falıır.iye müdür • 
li1Jğ'ü bunlar için yeni ve modern 
!bir il<antin binası ile bir hastane 
da!ha i~ını !kararlastımııştır. 
Aımele hastaneı;ine 30 lbin lira sar
fohınaca..1<tır. Yeni Jrnntinde için
de müteaddit rad"oları, .oanyolan 
ve seı;li sint'l'T1ası mevcut olan Av
rll'Pai ıbir =ele yurdu halinde bu· 
lunacaktır. 
Tclmıil kömür amelcl'rine ;.:a

yet ucuz fiatla ~nde üc övün ye
ıınck verilip, temiz yataklarda va
tır!acaklardır. 

Bu suretle 70 - 100 kuruş ara
GJnda YC'V!lliye olan ameleler iter 
ay muayyen bır miktar da para 
ibirıl:.t.rcl>ilecelılercür . 
YENİ BİR İJITİSAS MEKTEBİ 
Ayr~a ö.ımlr amele ve işçcli -

/(inin bir ıht:sas ::alıne J?cliril 
ımesi için de 7.ongu!Jakta Fran>?z 
mah~esimleki mtilga vüksek ma
den mühendisi mc ·teüi binasında 
köylü ve madenci ço~uklarma, is
lcrlerse mnden cavu,luf(u v~ bas 
c:avuşluğu tahsili yaptırlac2km. 

Şehrimiz evkaf i re.si
ne hnacak memurlar 

Bı:"~ı;ıu ve Kadıköy evkaf mü
dürlükleri teşkilatında bazı mün
ihal momurivetler bulunduiiundan 
lbunlara tahriri irnh' anla lise ve 
orta mektep mezuıc, arı alınması 
kararlastınlnuştır. 

Müsabaka imtihanı haziranın 
27 inci günü saba..'ıleyin saat 10 da 
Ço.-nberlit~taki evkaf müdürlü -
"ünde icra olunacaktır. 

Kazanan li.<Je mezunlarına asli 
20 lira maas verilecektir. 

Orta mektep mezunları da 15, 
10 lira ~sli maaş alacaklardır. Ay
rıca 10 lira asli maaslı Şile kazası 
vııkıf ormanının cibavet meanur
l~~una da 10 lira asli maaşla ve 
imtihanla bir ımemur alınacaktır. 

Dii(er taraftan ekallivetlere ait 
emvalin idaresi kin de yakında 
tek müte-vellilik imtihanı yapı -
lacaktır. 

Fransanm müracaatine karşı 
Bırleşik Amer;lı;a hfikUmetleri dev· 
lct reisinin \ erdi;ji cevup hem 
muıtefikler için pek dost~a idi, 
hem de meseleyi vanh surcUe hal ' 
eder mahiyette idi. Yani Amerika 
herhangi ushri bir taahhüde gL 
riı;miyecektir. f'nkat harp vesaiti 
we malzeme olarak müttefiklere 
ııimdiye kaıiar göndermekte oldu
ğunun hir mislini daha vermeyi 
kabul etmektedir. Bu da ı,:österir 
ki Anıeri.kalılar e>ki Auupanın 
mukadderatına kor ı likayı kal
mış değillerdir. Fakat askeri ola
rak bir taahhüde girmemişler, ya
ni müttefiklerle buaber ul•rak 
harbe karıµmamışlardır. 
l~ugiiukü halde keyfi)et böyle

dir. Fakat Anupa harbine Ame. ı 
rih..ahların ::irip girmeme i bahsin
de tetkik edilmesi el•em birkaç 1 
nokta var. Ta ki vaziyet müp
hem kalmaktan kurtulsun. 

Gençlik gibi her ~airin ke,ke nacaklardır. 
öınıiin sonuna kadar devam et - i===========================================
sevdi divc içini çcktij!i bir deuede 1 r-----------------·------------,----------
~~ ~~tha..::~:~d:~:;;~~n,au~8= 1 Avıru IP>©ı Haıırlt)D n fi n lıFD nd<en 

Geçen umumi lıarptenheri A
merikanın ve Amerikalıların ~iva4 

&ı al, iktı adivat, cihanın m~ -
kadd ratına taalluk eden bıiiük 
nıe.selelcrde geçirmış oldukları 
fikri tckliınül merhalelerini i) i ta
kıp etmiş olan J\vrupah muharrir. 
!erin bn husustaki etraflı yazılı .. 
pek şa)nnı dikkattir. !llcseE. A\
rup da harp başladığı 939 eyltıliiu
dcnberi Amerikada da snlh ccre
;yıınl rı, sulhu sever olmak ) olun
d:ıki gayretler de artmıştır. 9.10 
martında tutulan istatistiklere gii
re Amerika efkftrı umunıivesinin 
Anupa harbi kar~ısındnkj teza
htir~lı şu çıkmıştı: 

1- • Iuttefiklerle Alınanlar ara. ı 
aında arlık bir konferans topla -
mak zamalll gelmiştir. % "8 buna 
tarnfw; 
~- Eier Alman tarafı sulha razı 

i•e mitttef~kler de barı malı. % 75 
buna taraftar. 

J te bu iki noktanın ıuı manalı 
olmadıi:• görülü)·or. Avrupnda 
harn başladıkt.ıw sonra geçen altı 
av zarfında Amerikalılarda umu
~i sulh lehinde !!İlgide geni~liyen 
bir cereyan başlamış, dnam et
miştir. Amerikalılar Avrupaya 
pınu anlatmal; istemişlerdir: 

Amerika bitaraftır. Fakat yal- \ 
nız bitarnl değil; harp aleyhinde 
~ e sallı lehindedir de. 

Geçen harp ile bu seferki ara
aıııda. Amerikalılnrcıı nıısıl korSJ-

sek oldulmı gençliğin <le ~ ük.ek- 'Y 
liği arttıkça artar. Şimdi Amerika \.. 
ı;cnçliği bu sefer.ki harp karşısın
da neden lıeycc:ına gelmiyor? A
radaki Atla,,, d nizi mi bwıa mani? 
Tabii lı.i deci!. Fakat sebep ne <r 
!ursa olsun işte muhakkak sayı. 
lan bir Jı.c,·fiyct var ki o da Aıne
rikadan Anupa)a a~kcr gönder
nıc;ie [:.ıraftar olanlar \'arsa bun
ların son derece ekalliyetie olnıa
l.arıdır. 

ALt KE.ltAL SUN!rl.A.'i 

Su açılması hikayesi 
Anadolu yakasında, Bostancı ta

raflannda yeni tutu.lan bir evin 
suyu açıl.arak. Kadıköyündeki su 
idaresine müracaat ediliyor. Çıka
rılan hesap şu: 

6 lira depozito, iki lira saat k.iraso 
ve saire ... etti mi 8 lira?. Sarfe•~ 
ceiliniz suyun parasını da tabii sa. 
manında ödiweceksiniı. 

İlk ai:ızda alınan bn 8 lira çok
tur. Hele 6 lira depo2ito parası.. 
Herkes, bu parayı derhal vereme&. 
Su, bugün en zaruri ihtiyaçtır. Su
lar idaresi, fazla abone yapmak is
tiyorsa, bn lüb fint l&l'ifesindea 
vazgecmelidir. Mnhaklr.ak ki, b• 
va:ı.iyettc, herşey sndan daha ucus 
kalLYpc. 

B'ORHA."'\ CEVAT , 

s,. haııl>in~~~Ca~madan, sessiz 1 
sedasız ruınetlerine konanlardan 
biri de İspanynllar oldu. l\Ialı'.ım • 
ıiur ki geçenlerde Tancaıa giri -
verdiler. Tanca, zaten otedenben 
İspanyolların hedeflerinden biri 
idi. Kral on üçüncü Alfons ,.e eski 
Bas\·ekıl Prime dö Rivera: •Ya 
Tanca, ya bıı;!. demişlerdi. 

T&nca, Fransa ile İspanya ara • 
sında kaVl(a mevzuu olurken, bü
yük devletler İngilterenin de kuv
ve•ıı müdahalesi ile Tancayı ~
nelrnllel bır mıntaka haline sok. 
mu.'1.ardı. Fas Sultanını temsil e
den bir zat oradakj Faslılar ve 
Yahudiler üzerinde hukuku hü • 
künırani sahııbi idi. Beynelm.ilel 
teşrii bir meclisi vardı. Belçika, 
Fransa, İspanya, İngiltere, İtalya, 
Holanda ve Portekiz konsolosla
rından mürekkep bir kontrol ko
mi.sy()nu Tanca statüsünün mad
delerinin tatbikine nezaret eder· 
lerd.i. Bir vali teşrii meclisin ka • 
rarlarını tatbik ederdi. Bir İspan
y~l kumandanının emri altınca 
2:.0 jandarma ıı:;ayi.şın teminine 
memurdlL Suçlu ecnebiler 1.nı\iliz, 
Fransız, lıpanyol. Bclçika ve !tal-

. yan azadan mürekkep muhtelit bir 
mahkeme tarafındaıı muhakeme 
edilirdi 

Romanyadaki petrol 
kuyuları 

Ramnnya petrolleri muharebe
denbed istih.sal.ltını hayli arttır
mıştır. En mü:hiınleri olan Moreni 
\"e Plösti kuyuları tam rand,tman. 
halindedir Bu kuyuların menşeını 
bulmak için, on altıncı asrın orta
larına d~u rılrnıak !&:mıdır. Ve. 
sikalara nazaran daha o zaman
lardan kuyu sahipleri arası kesil
miyen kav,l?alar olurdu ve kuyular 
rahiplerin elinde i.di. 

1844 de iki Rus sermayedarı 
Prens Bibesl<odan ham petrolü * 
letmek imtiyazını almışlardı. Köy
lüler açıktan topladıkları neft yaj!
larını az karla başkalarına satar • 
!ardı. 
Bükreş, dünyanın petrolle ay • 

dmlatılan en birinci şE!ıri ol:m~ 
tur. 

1863 ten sonra ,l?elme)!e baı;lıyan 
ecnebi sermayeler metodla yeni 
furajlar actılar, üç sene ,l?eçmeden 
bu kuyular, Aınerikadan sonra 
dünyanın ikinci derecede mühim 
kuyuları mevkiine ı<eçtL :&nebi
lerin müdahalesi arttıkça arttı. 
1914 de hemen bütün kuyular ec· 
nel:ıih."l'in elinde idi Versay mua
hedesi.le Alınımların elinde bul'!l
nan kuyular da İngiltere ve Fruı· 

İşte bu beynelmilel Tanca, şimdi 
tamamile :lsııan,yollaruı eline geç
= bul ınuvor. • ~ a.: asında oaYedilımisti 

MaltJ adası 
.Malta, tarihte coğrafi vaziyeti

nın ehemmiyeti itibarile daima 
hırsları tahrik etmiı;tır. Akdeniz
de birbiri arkasına hiiklln olan 
milletler. bu adayı ilkönce ellerin
d~ bulundurınağa çalı.şı:ruşlardır. 
1.)3() da Sarlken adayı Kudüslü 
Sen ian şövalyelerine terketmişti. 
Malta birçok defalar muhasara e. 
dildi N ı;,polyon Bonapart tarafın
dan Mısır seferinde işgal edilin
ch-e kadar muhasaralara rnuka -
vemet etti 

1815 muahedesile ada İllJtilizlere 
bırakıldı ve İnıgiltere tıurada mü
hizn bir deniz Wsü vücude getirdi. 

Malta bugün de Akdenizde ilesi 
bir kale vaziyetindedir. Hindis • 
tana doi':ru hava ve deniz Yollan 
~in mühim bir merhaledir. Bir 
kale mao':8rası göstermesine rait
men, ılık !klinıi kendisine Afrika! 
bir cazibe vermektedir. Pahniye. 
leri, kaktüsleri Avrupadakilerden 
ziyade, Afrikadakilere benzer. 

Beşinci kol 
Almanların <:be$inci koh adım 

V1?rd.iı!tleri ve ha?W meınlebtler
di! çalışan Almanların yaran mil • 
ycndan fazla oldukları tahmin e
dilınektedir. Bunlar memleket • 
!erine hl2ımet icin aıkla ı:ıelmedik 
ioI..r <IÖroıektedir, 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Telef onla alda
tılan gencin 
intikamı 

Dün asliye 2 inci ceza mahke -
ırnesin.de enteresan ibir dÖll me ha
diseosınin muhakemesi y apıhruştır: 
Davanın suçlusu Drorı isminde 

tıir ı:ıençtir. Besi.ktaşta Aıl:ııbasail"a 
ımahallesinde oturan v-e bir tica
re1ıhanede lkiı.tiolik eden Bedri .,,,_ 
re !erde N esi.d.c isminde bir kızla 
tanısmış ve rnwila bir müddet se
v.ışn{iştir, Mai!azalardan birinde 
~e bayatını kazanan Neşidı! 
fazla şen ve hercai bir kız oldu
J!Un<ian Bedri ile konuşurken bir 
Yandan da diğer bir gençle ala • 
kadar bulunmuş ve onunla bir ak
~a.:nı Beyoı:lunıdaki çalgılı bahçe • 
lercren birine ııitrniştir. X~e ile 
yeni aşıkı çal!!l ve içkinın bir kat 
daha tcklıfsiz vantığı neş'eli bir 
alam içinde burada ı:ece yarısına 
kadar bir ımasada basbaşa oturup 
ir;ınişlcr ve ertesi günü de bir Bü
~· uk.ıda gezmesi yapmak kararile 
:ı.vn mışlardır. 

Lidtin Ne ·de sevgilisinden ay -
rıklıktan biraz sonra birdenbire 
kar ısına Bedrinin çıktığını ve de
rr.i.ıdenbcri kcn<l;,,ini takip eden 
ırcnç a<lamın lıiddetle koluna ı:irip: 
•- Yürü ıbaklı.::ı şöyle tenhaya!• 

dcd.ıl':inı -Oriıı;ce bütün neş'csi ve 
sarhoşluğu kaybolmııştur. 

Bedri; kendisini aklatan genç 
kızı Taksim - Ga:ııhane yoluna çeiı:
tiklen sonra; omın dıatıa fazla ka
ranlıı!a ,l?ebnek isteınedif:inı W 

ıkorktultunu sc:wrck köşede c.;;ür • 
dur ·u bir ı:\izel dö.,..,,.,'.ıştıır. Biraz 

'.ıra da Ne idenin bağrışmasına 
··c'.ıscnler cnu Bedrinin elinden 
kur·~· .:ırdır. Bedri; muhııke -
an - N ide ı.c ev enmek icin Jıxı..I 
nu '' ımu ve '!Ilaksıı<iının l:>ır yu
va . ..r.m k cldu unu söylemiş fa
kat P,ı nç xır n lt~nt'~ine Wd!iı'- ol
m~<;. ını ıt a<ldit şıiı:ıhelerle 
~. ";ını lıı..nur icın artık kara
rından vaz ı:-?I>İŞ old ınu be -
yaı, etl -rek. 
•- Vak'a a.C!şamı bana tiearet • 

'hancve ,telefon edecek ve beraıber
ce annC'!Ilin evin ı;:idip niş.ın ~ü
;:nüzü kar:ırlastıracdk.tı.k. Halıbu!ıi 
ba!:.'c:.ıllardan birinden çırnJ:a tele
fon ettirjtı hastnlandıitını, o gece 
clmcyio yarın ~·eknami sövlcdL 

B n de şil· helcndian ve J?izlice ar
~l"'; kki C"' ek il.anc-t ni göz
ler:. le 11-0r<L.ınt. Beni istc-miyeni 
ıhcn de isten:.aın. Fakat hiddetim
den dıı.yannmayıp hır iı!<.i tdkat at. 
tım.> demiştir. 

Neşide Mtt'ıakcmec!e davasından 
vaz ııeçtıı:ini ve onu a!!ettii:ini 
oorlomi.ose de gururu ayaklar al
tına alınan Bedri ibu affı reddet • 
miştir. N~tkade ımuhakeırne şahit 
celbine kalmıştır. 

Kilit kıran hırsız 
tevkif edildi 

Mesihpaşada nınrnn,l?oz Nuri is
minde birinin düı.1<kanına kapısını 
kırmak suretile .l?irip bazı malze
ane çalarak kacan Kadri L-minde 
bir hırsız dün Sultanahımet l inci 
sulh ceza muhakemesince tevkif 
olunmuştur. 

----cıo---

Açık iş ve memuriyetler 
Belediye temizlik teşkilatı icin 

kadın. erkek tanzifat amelesi alı
nacaktır . Kütahya topçu alayı k<r 
'!Ilutanlıi§;ı 60 lira aylı.k ücretle 
saraP marangoz ve demirci usta
ları alac2ktır. Maltten mezunları, 
okuma yaz:ma bilenler tercih olu· 
nacaklardır. 18 - 58 yaş arasındaki 
talipler temmuzun 10 uocu ııünü
nc kadar mezkur kcımutanlıita mü
racaat ed>p o ııün imti.han olacak
lardır. 

Devlet demiı;"Olları orta mekteı> 
ve lise me...unlan.ndan memurlar 
almıığa baslaınıstır. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* İngiltere, Franı;a, Holanda ve 

iBelçiıka ile yapılan talı:aa muame
lelerinin feShi istemneık:techr. Ta

;kas Jidited şirketi .ihracat ve it • 
halat tacirlerinden mıuımeı.atm 
tasıfiyesi icin beyanname tıoplıya-
caktır. * Elvvelce müttefiklere kiraJ..
nan Türk (lileplerinden ikisi liman

larımıza gelmişlerdir. 

* iktısat Vekili Hüsnü Çakır 
Zo~uldaiia gitmiştir. Bazı tetkik
ler "anacaktır. * Miinakalilt vekili Ali Çeti,n. 
ikaya Aydına vasıl olmu$ur. Az!. 
zi ve tünelinin teıftisindeıı sonra 
İzmire gid<ıcaktir. * Kok kömürüne 21 lira olaralı: 
yeni fiat t~it edilmiştir. * Şclıri.ınizde bulunan Dahiliye 
Vekili Fai.k öı:trak emniyet mü • 
dfulüi!oünde ve partide meşgul ol
muştur. * Bir otobüs sahibi, ııolda ara
tıasım durdurdıliru ve m(4te•ileri 
ir dird><li. iı:m rul:ısatye:;i alınm~ 
tır. 

İtalya ve Versa1 
sulhu ~ 

Yazaa· AHMET şüKBD ı;S· ıız • nııe de 
İtalyanın 193' harbine nıri yd 

fik devletlerin mal'l~~~ycılcbO ıı• b 
de yüz tahakkuk ettJP,"ı ,de ~ ıı! llıı 
ticenin de pek yakın ol " lı lir 
sırada l!ireceğini söyliyerıJcr :: 
çıkmışlardır. aııJl1 ~ n· 

Askeri harekit AlmallY ı.c-- 'l 1 

bine hık.isaf etmeğe ba~laılı d L 
talyanın müttefikine karşı ~ni k.I 
arttL Almanya Norveç bnr ıe' t Ilı 
zandı. Fakat İtalya harel<tdıı1'1l 
medi. Almanyanın haklı~ et .el n km·vetli olduğunn idd1

": b• le 
le iktifa etti. Bek'ka barbı 1;. 
dı. Italyanın Al manyaya yıaııd ~ 
sempatisi arttı. Almanlar·i~Y • .n. 
muhareb.~ini kazandıl.ar· re y-ı r 
Iar hala Ingilizl rle nıuzak•111ııııı &c 
makta idiler. Artık A1ırı3 cıit• 
harbi kazanacağına kana~t~stı ıi d 
cedir ki bu· mü:ıok·er,.t~ıı ,...J 

- lı '"" Bununla beraber, har e 8 ııı• t~n çekindiler. T;l ki .Fra~•r•• 
barebesi. adı verilen ın. c'•t ıf b 
~aşladL 1'.ransız or~t~la". r•. f d 
tıler. Parıs ışgal cdılıyo'.J:ı giil' h 
sanın ~eslim olmasın~ d.o~ah• rt 
Jınca, Italya harbe gırdL itıılı ) 
vel barbe girmedi diy~ atJınd• 1 
muabaze etmek kimscnıu 

,.1 geçmez. bU,,. 
llirçokları Musoliniııiıı ·yel ' 

yatlı hareketinde bir ıu~ıtir~ 1 ı:örürler. Fakat bu .harbe ıŞ sııı; h 
«arip olan tııraiı, Italy~ dt'ı; l 
Fransayı mailıip etmiş bır ııatiı' 
tavrı takınmasıdır. italYdL f ~ 
gireli bir hafta oldu, o!ın•. oe b 
saya karşı harekete geçıı:llf. jj 
elli. Avrupoda tek bir as~~rıl}İl' ~ 
di. Bir tayy arcsi dü$Jlle L }ı.CS b 
silahı atılmadL Bunu ber 

8 
di ~i halde İtalya, bugün fr ·• yel' 1 
f tihi rolünü oynambtı;r;ecei> J 
serdii:i Fransaya dikte c 1 gııl 
lan şartların tcsbiti ile ıııeŞ 
maktadır. d')cb' ılı 

Bu vaziyeti bil~ ı.azrlıc 1 tt>il' 
el(er Ciornale d'JtaJ;a gaze 0ısıı1 
çıkan bir fıkra yazılınıı~tfbU ·· 
dı. İtalyan rcfikimi~ sö~u'w•"rl 
kü sulh şartlarının a&ır ..,,1ı1Jlll 
Ver :ıy sulh şartlarının a,.-
naklcdcrek diyor ki: er f1 

«İki de•·let ndıımı (Jlitl .,1eld 
l\lusolini) muallaktaki :;ı:ırdı.f 
üzerinde mutabık kal e1' 
Fransa.ya dermeyan cdi~e~a.rııt' 1 
la:ıı gelince; bunlnnn b•:rıpı•~I" 
ğır olacakları tastıvvur c 1 .,.rt 
dir. Bununla beraber b\lıdntıl' 1 mnğllip edilmemiş fa!<&t n y• 1~~ 
bir Alına oya ve bir it.ah 81 f ııı• 
de tahmil edilen Vilson"::ıb• lı 
desinden dalıa geni$ ve 
olaraktır.. ı-1ıı•1 11> 

nu fıkra)"I okuyanlar ıt• •·i t9~ 
b·ı;rıer .. uı· debilirler7. Zanucde ı y• ııı 

harbinde İtalya \'e AlıJı.3;, f8P ' 
tefik iınişler~ Birlikte ~ r. f', 
mışlar. Mağlup olınanmln.ı>" \~ 
aldatılmışlar. Ve kendilÜ.

1 
""rtla: 

sayda ağır ve lıaksn; su 'ıesiO 
tatbik edilmiş. İtalyan gf.ıe ıı,I' 
sôzlerin:fon bu mana çıka;;~'""" 
buk.i hakikatin lıiç de b~ y il' 
de olmadığını bilm.iyeıı iJÜll .;e , 
tur. Versay mu:ıhedes ,\llJlııJl 
sırada Versayla bera~r fji;ltıi,"' 
yanın o zamanki muti• jJI 
imza ettirilen mualıedclef k 
•artlarından şikayet edfı.ı:r- 1" 
!etler bulunalıilir. Fal?.tdit· jtal: 
milletler arasında degıl 'le Jıt 1' 
Almunyanın düşmanları ~ef.l'' _, 
her muharebe etmiş ve e9io• 
Almanyaya empoze edillll )B~!Jf' 
hep olan şartları ha:tıJ ıl.B fi' 
Bu şartların hazırla~nı~s:ıi , .• e4 
sanın ne kadar mcs ulıY •ııJiY.t 
İtalyanın da o derece ıu~1, o., 
vardır. Binaenaleyh Ver5 d• t' ~ 
rudan doğruya İtalyanJJI ıı•ı• 
ridir. İtalyanın VersaYf~ 1ıııol , 
kayetleri olabilir. Fa. 8tı'lıJıiY'.,~ 
Alınanyanın şikayetleri vers•Y~ 
tinde dei?ildir. AlmanY• niiıt•d,. 
bir .yağma. olmasından '1<W 

0
,. 

dir. İtalya ise, ya;:ınan•11baYl fi 
recede daha doğrusu n;uyiilı 

1 
, 

vurabililecek derecede ~ik~!'~P" 
şümullü olmamasın~•!' 1_.., 'I' 
çidir. Herkes bilir ki rı::ıııi•tif· 4' 
sav yağmasına iştirak e ,.;ııu;.~ 
yağma ya Almanyanıa ~';,,;ıııe.; • 
Almanyanın o zamanki .ıır· "ti' 
!erinin zararın& yapıtı;ıııayel .•0,. 
many!' bu yağma~":n .şiJı:ı~tt11'" ,
ken, Italya kendısının ıtıı'".,ıll tıi':': 
dilmediifnden yani y• d'>·ot• 
yapıldığınaan şikivet e ~ ,i;;ıiS 
birine zıt olan bu iki n•"~ \lrrs• 
ayni iınif gibi göstererc1~siııİ s!Jt' 
yapan bir devletin ken ı arıı-. 
bwıdan şikayet edenl~te pıı· 
kovmıva çalışması, . t.a b•ıı.1<• 
görülıniven bi.f' poh~ 
bnzlığıdır. J 

ikmale kalan taleb~, 
için kuralar açılıft · 
Rivazive, fiziık, kiit'~ııııJIİ 

ooiiTafva, edebiyat ve b~ııtlıı!1 

dersten orta Vı> lise 0 jÇiil 
ikmale iralan talebeler ııııl "11 
ımiz halk:evlerinde mec~. 
acılması kararla,,tırıltn ı:ı~Jltt 

Bu :ı..-ıeyanda KadıltÖ~ıf· f 
vinde de kurslar ~la<' iki fr>"' 
yen talebele: şir<ıdıd~ı,;!P~ 
•ra flarile Murac -.t 
• -~ r. 



Fransanın Suriye ordusu 
harb deva'nl edecek 

(l inci sahifeden devaın) kerleriai ve tekniayenlerini İngil-
lız hükft.mcti bu şartlan kabnl e tereye ııecerek mücadeleye de'na 
llemezdL llordo hükfunetlııiu bt. etnıe2e davet etmiştir. 
b,.,.,., neticesinde, Fransa tama- Diğer tııraitan, bütün Franm 
lllıle .Umıın3anm •e İtal3anııı • milıılcmlekelerindelri umumi vali-
ıiri olacaktır. Bandaıı hnşka. Fraa. !erden ve askeci Jmuıandaııla.rdaa,, 
ırz o anıuıı<ı ıla dahıl olmak U Londraya telı;raOar ı:elnıektedir, 
lerc FransJ% imp ratorlıı uun ı:- Bu telgraflarda, lııgiltert ile be. 
ft kayI'nklan d düşman·n e•"nc raber harbe deuın edileceii ve 
t ecektir. B rdo bük(ımctinin b te !im olunmı) cağı tebarüz etü-
~aranm• ra.ınen, Jngiltere hükıl rilmektcdir. 

t , karada, d '1izde 'e ha• ada İngiltere, baıırlıklarma son sür-
h lıe büWn şiddetile devııın ede atle devam etmektedir. Bilhaua 
tektir. J\ıtıcnu 1 miz mn affaki bit) ük bir hava ordusu hazırlan -
telle neticclcndıı:i takdirde, za - maktadır. Binlerce pilot yetiştir -
leyden Fraııs yn da his e çıkara • ın k ı zere, Jl:nnadada. A\'ll'>tral -
•a ız. Bu şcrnıt altında harıtte bu yada. 1 eni Zclandada h •ncılıi< 
"'"· n bütun Fronsızlan uizımle m ktepl ri açılmıştır. İngiltere 
le. kim aiye da\ et ederim. Şe hava kmvctlcri iç n yeni bir çolı: 
tc.ıu ve t:t:.;ur Fronsızlar hundnıı tedbirler alını.,tır. 
lonra daha btlyük bir azimle dıiı· Bl& l'rll AHHAS ACLADI 

ıa karşı mucadcle)e de•am • Ne\york 23 (llusıd)- Fraıısı. 
deceklerdir. Alınan nıütarekenanıesinln imzası 

tYE" ORDUSU TESLi.I çok hazin olmu tur. I"ransız mo-
OL: IUYOR rahh slarından biri ağlamıştır. 

I.ondra ~3 (llu u ·i)- 5.ııriyede Als:ısta bulunan Fransız ordu-
Luı an Yakın Şark Fransız or • !arından )arım milyonluk bir k"llv
~u. ,rı kumandanı General Mit tel- ,·et Aln;anlara teslim olmuştur. 
h:ıu er mutareke miızakcrcleriniıı E ır kıtalar arasında üçüncü, be.. 
r:ae JCesi ne olur a olsun, Yakın şinci ve se izinci orduların ku .. 
Şark Fransız ord unun mücade- mandanlan da bulunmaktadır. 
leı e dc.am ed egini bıldi.rmiştir. l\IaJillot hattının bazı noktala-

r.ONA. 0 1\lA 1 ARBE DEVAM rında el'an şiddetli muharebeler 
EDECEK oluyor. 

Diı:er taraftan Ünitet Pre s a- . İTALYA İLE HARP 
lan ına göre, Fr nsııı donanman Ingilizlerle İtalyanlar arM1A -
harbe deum edeceı.-inı ildn etıni1" da.l;tl harp oldukça kızııımıştır. 
lll". Almanya ile I• ransa ııra mda Mustcmlekelerde hava ve kara 
llıı. areke ııkıli üzerine Fransız ha kunetleri ~arpıtmaktadır. Mısır 
ta kuvvetleri ile Donanmam• hududunda da çarp1Şlllalar olmak. 
tını un bir kısmı İngiliz limanla- tadır. 
tına iltica etmiştir. Geçen sene do; · Adcn körfe:ıiııde, büyük bir hal-
lı.ize ind:rilcn 35 ş r bin tonlu~ yan denizaltı ı:-enıisi, bir inıriliz ~ 

· lıö \e Klemcnso sallı harp ı:-e- lıkçı gemisi tarafından tc,;lim a
ın·ıeri Fran ız bahriyeHlerl tara- lınnııştır. 
f ııdan Brest liın:ınmıla bcrhav11 • İng"JU tayyareleri Berlini yeııl
dilıniş, Almanlar bu nııntakayı it- den bombardıman etmişlerdir. Ko-

l ettik! ri \likit bu gen ileri bu. loııya şclui de bombardıman e-
la :ınııılardır. dilmişt.r • .llfühim bas:ı.rat yapıl • 

l ı Tz hükumeti, ingiltercde e- mıştır. İtalyan tayyareleri de is-
n 18 - 45 yn~ nra ındaki blitüıı k nılcrı)eyi bombardıman etmi•· 
ısızları İngillı ord uua kabııJ 1 rse de, çabuk kııı;ırtılmışlardır. 

ti ite karar vermi tir, Alman tayyareleri de şlıııali İnı:il-
[ ondrııda bulunan Fran ız Ge- tereye bir l:ava taarruzu ) apmı.ş -

Ankaradaki Bagi1nki1. milli kame macları 
şiddetli yağmur · 

hasarat yaptı Fenerliler bugün de Beşik· 
(1 inci sahif~ deııaıa) 

tamamile ~ Su.t U 
den 15 e kadar devam eden ve "'l 
İhti) ar Ankarıılılaruı bile şimdiye 
kadar emsalini görmediklerini sö7-
ledlk!eri bu müthiş yağmurlu, yıj
dınmlı fırtına esnasında Y enışe.. 
hlrde Ömer isminde bir adam öl
ınüş, Bcşcvler mahallesinde bir 
hane çökmüş, Altındağ ruaha!J&
sinde de bir eve radyo nnten"ndeıı 
yıldırım isabet etmiştir. 

Yaj:murun ba"11 ettiği seller ~.,ı.
rin bırçok yerlerin~ caddelerini 
basmış ve bu meyanda l;ilyük JHi).. 
lct !\ celisi Reisi Abdülhalik Ren
danın evinin bahçesi de sularla 
kaplanmı$hr. 

Bu korkunç fırtınanın dcvatıUB
ca metre murııbbama dü*n yajc • 
ın run nıiktan 22 kilogı am ula
ra' le bıt olunmuştur. 

Polis çocukları için 
P·ilıs çocuklarına iyi bir istik

/bal hazırlamak ve bahaları ~ibi 
c,nları da zabıta ımeskğinde yetiş
tııımek ürere Ankarada acılan cPo
hs kolC'ji• ne talebe alınacağı em
niye. müdürlüğüne bildirilmiştir. 
Leyll e meccani olan bu m<:k -
tebın ıxılis çocukları ve lise me
zunu bulunan fakat babaları za
bıta meslekine mensup olınıyaa 
diğer çocuklar 1 inci sınıfına kayt 
ve kabul olunaca'klardır. 

İsti,,enler şeraiti her polis k.,. 
ralrolundan öı>renebiloceltlcrdir. 
~ 

taşı yenebilecek mi 7 
Yazan : ADNAN AKIN 

Dördüncü miill kümenin lbu se
ferki s~yonunu asai(ı vuıkan 
!belli edecek olan cuı;unlW. karşı -
laşın.ıların on mülı!mrni şli;ilie y<* 
.ki Feneııbahce - Beşil<taıı karşı -
Ja.şm ıdır. Ve Fencrbahcenin en 
yaınycsıl stOOının dort tarafmda 
yer ·lmak i~ın turnik lerden itişe 
!<ak: a J::e\'!!eek olan sevircinin he
men emen ekserisi ue bu maçı 
SPvre ı:clecektir. Mac saatinin yak
la tı ~ zaman sabırsızlık artı yorsa 
ımı. a.:.ırak bu karşıla"ma neticesi 
içın el caktır. Acaba? Beşiıktaş bir 
:hafa evvel ı - 4 maiilüp vazive -
tinde tken Galata araya yaptığı Ü<; 
goLıi tekrar yapabilecek mi? 

O seyYal oyunu tutturahıl cclr 
ırni? Ve yin ac:ıba F n rin . an 
kalecisini Sarılucivert fılenin ö -
niınden uçurabilecek mi? 

Ya Fener! İki hafta öne yendiği! 
eu-ıı rakibi Galatasamvadan s ·nra' 
goccn hafta da Vefayı kolaylıKla 
tnaıılup ettikten s >nra Beşik 
karşısında da screfl bir galube te
min cdebilecclt mi? Yoksa Gala
tasaray - Beslktaş beraberlii!uı -
den istifade ederek puvan tkare
tinP mi kalk1şacakl İki takını için 
istJJ!l :ı.nılı olan taraflar çoktur. 

:MeseU bütün avantajlara ına -
lik olan Fenerliler şayet burada 
oyunlarını tuttur1W1adan kazara 

Bei..<&'.tasa maiiifrn olurlıımı ne di
yecekler? 

Amma onların da açık kapım 
hazır: 

Melih topra:k sahada oldu~ ka
dar çhncn üzerinde yıldırun w 'a
t.il saldıramı. ranu.ş, ve bu yıiz
deu !<' ::>eriller bUl!Ün 'bı.raz um.it -
fO...!li e düşabılırlenruis. Bl!Ilların 
hepsı • ane' Asıl h kik;.t bize · ö
re şuıtıır· Buııı.iıil:ıü zorlu macı }'e
nerlıJer de. Beşi.ktaşlılar da mu -
h:ı.lc a-k ıkazamnak emelile oynı -
yacaklardır. Fener takımınw (aı>
plen form) ohlşu yeknazarda 
Besiktaşı r enehilcc 1< bir manzara 
arzedivorsa da Fenerin iki m C..
fünin vav:ıs ve tecrıibesi•J,gı Be
ş~ta n kurt mu"ac" !erine hır 
\'Ok ııol fır •tarı t r.ıin cdeb.lir. 
Kurt V<' fır. atcu rouha ~ıer bil
hassa l!akıkı - Ş ref kı:ır-Jıınezonu 
Fener.o o m""hur ıfardanel haf 
hattını aşabilirse macın neticesi 
Fener al<!ybjne döneb'lir. Faut 
ilıuı:ün:kü !.'Örünü.• kuı.·ye•!erin rnu-ı 
savatı halinde bile Fenerın daha 
id."OOnlı bul'lrenıısı yüzundcn Sa
rılich-crtlilcr tarafma daha .iya
de mü emavildir 
Yıne ayni stadda oynanacak o

lan Galatasaray - Vefa maçının 
netıces :.nin G la tas ray tarafın -
dan kazanıl..,ası normald•r Büyükadaaakiyokıul l 

mektepli çocu lar j====.===============..-=====~=-====o.==-===== 

Şehrimir.n muhtel f kazalarm<la 1 n gıel 
v i> etleri yeni ceın.yetler kanu- ı· 
nuna uydruulan ill< okullardaki 
yoksul Hı fakir QOcuıtlara yardım 
bir likkrinin yıllık kongre !eri de- · 
\ 'll etmektedir. 

Bu meyan Büv:üluıda, He:,• -

r 
(B .. kaleden de am-) \ 

~Almanyayı her' muta ile kuv
vet ve lrn:lrctindeu dıışürıııck, 
miışkü!5tla sardırmak. .. 
Ş kimde hı.JiL>a ctti;;imiz siya

setı y rı yarıya deıı~b ec.k dere
cede ta'"akkuk etmiştir. 

c 
frrber hale koyup Alman ve ital
ynn tecavüzlcrino kurşı dal nı :::k 

D- J\Iısm bi.tün imkanlarla mü
dnfııa eyhıı k. 

E--lhbc istan, Soma i. Trııhlus
garp gibi itnl 2n mu .temi kele • 
rin e t arruzlarla \'C is~ :ınlarla 
İtalyayı ma lfıp eyle ek. ~ rali Gaulle .radyo ile bir nutıık lar, d fi bataryaların a 8\ cılaruı 

.1 lıyerek, Fran ız zabiti rin~ as- miıdalıall'<ile geri dönmü !erdir. 
l~------========-==~~-=========~====~===== 

'bclia.da, Kınalı ve Burı:az a l:ıla
r nr!aki ilk ımekteı:ıl rın fakir, voJı.
sul "OCU!kl rına yardım bırli1ıinin 
he> eti umumiye kxı gresınin de 
'l ın 29 uncu C'lll11art~i günü ak-

A) ni zamıında in illere harbin 
başlııdığ:ı günden bugüne kadar 
hazırlanmış, tedbir almış ve bu 
hazırlıklarını ortaya koymamış, 
insan ve malzem ini harcama -
mıştır. Ayrıca Kanada, Avustral
ya gibi donıiııyonl:ırı ıı birer tay
yare >e malzeıue fabrikası hııline 
s~ktuğu ı:-ibi Amcrikarun da tay. 
yare ve zırhlı verme i bakımın -
dan büyiik ~ ardımıru temin eyle -
ıu4tir. Amerikanın sene sonuna 
kadar 10,000 bombardıman tay -
yarcsi vereceği tahakknk etmiştir. 
Ayni zamanda, dünyada yeme ve 
içmeye yarar herııeyden başlıya
rak her tiirlii mahsul ve ıııaden 
maddesi ka~ naklarına İngiltere -
nin sahip bulunduğu ve denuleria 
de elinde olduğu hesaba katılırsa 
İngilterenin azami bir ga}rct se
ferberliği içintl.! ne d re<:e ıuuaz.. 
zam ölçülerle kendisiı:.i harbe ha
zırlıyacağı gözönündedir. 

P- Anıcrı ka efkarı wnumiyesi
ni •· rp lehine iyice lıazırl l k ve 
hattfı müdahaleyo sc keylemek. 4 

tant ş b •• us
?· 

sa t 19 da B ıiyükada parti 
bin ında icra olunması kararlaş
tırılın!Ştır. 

K nııredp· Bıiy;..kada ve diger 
.. a nroaki tc>Nmıl fakir, yoksul 

<'U .!ara bu yıl öi:le vakitk~i sı
cak ~=ek verilmesi imkanı da 

• •• •• • 
ı 

rı ınci sahifeden drvam) 
:ı ve nfaatler ızı ru -

k ıeın bcı} le anlarda ) kpılması 
laz :n ve ımt! un olan her şeyi 
l'a akta-dır Bu ususta alınan 
t rlerin mahiyeti hakkında if
şaatta buluıı:ı.:anın d<ıı.:ru ohna -
d: ı takJır ed rsiniz. Lakın, de
dig.m gibi menfaa•!erimizin te -
ltı::ıı icin i ~ eden t eubu !erin 
a ıldı~ma 'P'- ewl, melidir.• 

YUGOSLAV - Al.HAN 
DOSTLUCU 

Di *er taraftan. Yuooslav Baş -
"" ıli Zwetkovitch de bir Alman 
114.ltecı ine şa;ar.. ılı' at bir be
" natta bulunmuşt~r. Yuııoolav 
l:ıa., \"ekili şu sözleri SO.} kmiştir: 

• - Avrupada harp patladı ı za
llıan. hükümct, an'ane halini al -
lı.ış lan milli hayatı:mmn bütün 
s . :a' arın da en kat'ı bi'araflık si
l'a: tı çerçC\" ini muha a a ede -
'" Rl• i bc-van el'lli ti. Yuı:oslavya 
i:' Almanya ara.sında!·i iş bırli_ti 
\·e d •stluk ı::ıt ikre kuvvetl n rek 
lıılcassa .ktı adi sal 1 fa tezal.ür 
e'ızn tir. Miıtekab;l menfaatler. 
tııu asamata raıtmen !bütün vüs'a
t le idame edilmis olan \ e da ma 
d.aha derin ir iş birliğir: lıizwnlu 
lulnıa.ktadır. 
Y~nnslav\ a Alman İr, ~arator

lı.ığunun b:iyük sınai kuvvetıle 
\'akınsarJun zıraaki roemfoket
lerı arasır. .:ı bır irti:bat vasıtası 
l il eder.• 

umen sefirinin 
beyanatı 

(1 inci sahifeden dcram) 
Ih Mısı.rlı talclıeler kcndılcrile 

ile u en bır muharrınm.ze İt:ıl -
l'« ~ wrlıgının h .wn sür
d :ın:nu, rivN:elı maddelerınin ve
&! :ı ı.!" Vf'rıl ını, ecn bilere kar .. 
~ı • z:vık vamldıjh için tahsillerine 
ıı~,. ırı ed~miyerek mt-ml ketle-
tıne dönme ·i muvafık buldukla -
t:nı öylcmışlcrdır. 

B:mlarJan başka Polonyalı ol
d,,ı rını sôvliyen 70 ki ilık bır 
ita. ıle ile, 17 kişilık bir Çek ve 9 
k--Uık Polonyalı Y, hudi kafilesi 
R lm~tir. Polonyalı Yahudiler 
:ıı ruta ~idecek er ·r. n· erleri 
bu: ıda kalacaklaru.ı söı Jenıi.şler
<l r 

B nlar 'an ka gaz teci oldu-
ıt ı. ıdr!ıa eden bir fu:nan da ı::el-

. B Al n n ı.r~a mud-
t kal rak tctk ' rde b hıı>a • 

t 1. · J.a etır. t I 

• tetkik olunacaktır. 

YuMslav Başvekili çdk yakında B ~ l -d o- , . 
is 6 vasct. ve sooval sı~·aset sara- eyog un a 40 bın lıralık 
sında wk.~ını ~la:hat yapıla- İ<analizasvon yapılıyor 
ca!(ını da ilave ctmı.ştır. 1 1 

SOVYETLERiN VAZİYETİ Schrimizin her som tinin kana -
. Di~er taraftan. Sovyetlerin Tas lizasvonunun siır'atle yapılması 

aıa'.151 Baltık memleket! rindeıki irın belediyece faahyete gecilm~ 
son askni i~"allcre dair bir haber tir. Bu ıınaksatla her yıl bütçeye 
neşrederek, bu :r.ııntakada mev _ 'bü' üri: tahsisat kxınulacaktır. Bu 
cut Sovyet kıt'alarının 100 fırka yll için ayrılan tahsisatla da ev
deği! 20 f:rka olduğunu bildirmiş- veıa Bey<ığlu semtinin kanaliza.s-
tir. V{)nu v-"'""ılacaktır. 

• Tas ajan•ı, bu kuvvetlerin Al- Bey~~lunda i1kevvel Taksim -
anan hudut boyunda tahşit edilme- Iiarbive arasında kanalizasyonu 
<ligini billıassa· tebarüz ve Alman- yapılacak ve yalnız bu kısma 10 
ya iı~rine lbır tazyik icrasını is- bin 136 Ura sarllolunacaktır. İş 
ti.h '.af eden bir hareket mahiye- belediyece münakasaya çıkarı~ 
tmde olın:ıdı{[ını kavdetmektedir. tır. Önümüzdeki avın 7 inci gü-

ll:ISIR HARBE GİRECEK Mİ'.' nü bir müteııh'lıide ihale olunup 
hemen Jaahyete geçilecektir. 

Mısır kabinesi dün akşam istifa --<>oo--
etnıiştir, Başvekil Ali :lfohir Paşa 
is~if~naınesini Kral Faruk'a ver
~nı~tır. Bu istifanın ~l".sm İtal.v:ı 
ıle harbe •nketmek m•sclesi ol
duı;'U anlaşılmaktadır. Ali Mahir 
Paşa,. h_ükiımeti, :ııısınn italyay" 
harp ılan etmemesini temine çnlı
şı)·ordu. Bir rirnyete ı:-örc, İngil
tere. !l'.ı~ırın İtalyaya harp ilan et. 
mcsını ıstcmektedir. 

k l\Iısırda, Yeni teşekkül edecek 
abıncn!n mahiyeti, Mısır - İnı;il

~ere ,.~ lt~lya münasebetlerini da
ai\ arılı lıır şekilde ifade edl"Cektir 

1 lısırın \•aziy ti merakla takip· 
olunmaktadır. 

Evkaf müstahdemini
nin .. ~aaşları arttırılıyor 

]{uçuk memurların te f"bl ... .1 1 . r J erı ı~ı 
ı e c ıemmıyetle nıeşm•I 1 k • t k ,.u o an ı.u-
uıne C\" ·af nlemur]a ·1.ı· 

k . f .. t hd . . rı gı ı ev-a mus a emınınjn d la e ınaa~ ... 
rına zam ) apılma.ı için 1 tk"k' . ti c ı ıere 
ge('mış r. 

Bu zamdan müezzin, k . 
• l" . •}yum, 
ımam ve cınsa ı gı bi evkaf 
h .. d . t"f d measu
ını e ı .~ a e edeceklerdir. Ay _ 

rıc? ~u m~st~~dcmlcrin tekailtliik. 
l<"rını tcnHn ırın de bir sandık 1 kil olunacaktır. et-

--<>--

Kamyon tramvaya 
çarptı 

Yolcu salonunda büyük 
bir meşher 

1 temmuzda açılacak olan Gala
tıodaki yeni yolcu safonunun tek
mil h:ızu·lıklım ve tefrişatı bitiril
miştir. 

L>m3n idaresi bu salonu a')(ni za
manda '>ir variciat menbaı olarak 
da kulbnmak dü.süncesile 3 üncü 
ve 4 üncü katlarını büro 'büro ki.. 
ralarmğa ve ayrıca birinci meV'ki 
!ntıınr salonu, teş;i salonunda bü
yük bir ;ncşhcr vücude getirmeğe 
karar vermi;ıtir. 

Bu me~herdeki vitrinlerde milli 
m~hsulat ve ırnamu13tnnızı istiyen 
tiıccar ve fabrikala.- teyıir edecek· 
!er, fakat orada satış yapamıya -
cakl:ırdır. Meşher vitrınleri de 1 
temmuı:ı kadar tanzim edilmiş o
lacaktır. 

---0-

Bursada şikayet ve 
müracaat bürosu 

Banyo mevsimi baslndıı'(ı için 
şehrUrıizden ve diocr yerlerden 
Bur.a)·a ııidenler çogalmaga baş
lamıştır. 

Bursa beledivesi halkın ucuzca 
efrlenmelerini ve istirahatlerini te
min kin faaliyetle çalı=katadır. 

Bursaya J!"elecek zivaretçilerin 
dilek ve şikiiyctlrrile hemen meş.. 
ınıı olma~ üzere Bursa belediye rc-

Edirne nakliye arnharına nit 96 islii!i bir •şikavet \"e mCracaat bü-
nıımarah ve şoför Ali tarafından _ rcl1ll• t~kıl etmi•tir. 
idare edilen kan:ı.:yon, bu sabah -
belediye Önünden geçerken 307 Zührevi ve cilt h!'lalıklan 1 
numaralı vatmanın idaresinde>lııi J D H •ö 
171 Kurtulus - Beyazıt tmınıva - r. ayrı mer 1 
yile çarnışmu;, tramvayın ön kJS- Öfle~•Q 10nra Br7•fıu AhcamU 
anı ve kc...""°'lY() , n c:mıurluk\arı ha-' karşı.:ı~uıa llasa.nbo7 aparhm 
sara ~l(r..,· tır. j No. 33 Telefon 41858 

Yalnız ve sadece bu hazırlık dev
rine İngiltcreniıı sahip olması şart
llr. Görülüyor ki, Almanya J!ran
sayi istila etmekle, İtalya bu isti
Hiya son dakikada ortaklık et -
mekle ne harp bitmiş, ne de bit. 
mek saflıasına girmiş değildir. To
taliterler henüz yarı yolda dahi 
değillerdir ve İngiltere Amerika
nın da maddi müzaheretini temin. 
etmiş bulunarak ayaktadır ve bir 
taraftan Almanyayı sıkışık vazi -
yete sokmak emelinde, bir taraf
tan da hazırlıklarını ikmal etnıek 
yol ve azmindedjr. 

O halde, İngilizler ne yııpacak
lar?. sorusuna mukabil bir de· 

- Alman v~ İtalyanlar ne 
0

111-
pacaklar?. 

Sorusu kendilifinden ortan çık. ! 
maktadır. Bizce bunun cev~bı şu
dur: 

- Almanlar ve İtalyanlar in -
giltere ile.başajıaş harbetmek va
ziyetindcdirler. Bunun için de ya 
dün.vayı karıştıracaklar ve İngil
tereyi muhtelif cephe n istika
metlerde harbe tııtu~turmak yo
luna gideceklerdir, yahut da ş m.. 
diye kadar olduğ'u gibi tek cephe 
üzerinde harbe de\'8m edecekler. 
Saı!ece İnl!"iltereyi Brilanya ada -
larındıı mukaveıııetten düşürmek, 
Akdenizdcn çika.rmak ve ~imali 
Afrikayı ele geçirmekle iktifa yo
luııa gideccl·Jer ve bıiabare Okya
nu,ıar aşırı İngiltercden gelecek 
taarruzlara nıukaht:"le etnıi)·e ha
zırlauacaklardır. Çünkü muvaffa
kiJ~tlerinin bütün imkanları İn
ı;ilterenin maf:h'.:p edilmesine ba&-. 
lıdır. rakat, bu bir plandır amına, 
tahakkuku kağıt üstünde gibi ko
laI değildir. 

Simdi tekrar İngilizlerin ne ya
pacağına bahsi gctirebilirız. Ifız
CP, İngilizler de ~unu yapacaklar
dır: 

A- inınıtere adalarında soa 
damla kana kadar müdafaada de
vam etmek ve bu adaları Alman
yayı havadan bombardıman eyle. 
nıek icin nıukııbil üs halinde kul
lanmak. 

B- Cebelüttarıkı, l\laltayı, Kıb
rısı her ne pahasına olursa obwı 
ııı ı. h afnza ctm ek. 

C- Şimali Afrikayı azami ı;o. 

G- Bütün bn mütlaf a. müda -
lınle t b"rlcri arasında bir s ne 
daha ukıt kazanmak, on binlerce 
ta) yare, zırhlı ve motôrliı \"lbıta 
hazırlayıp önce İtclya, •onra da 
Almanya üzerine çul anma!;, ve bu 
çullaruş sırnsıııda manya ve 
ltalya aleyhine bir dun) a .Eblı
sal" ~: • •iieude getirebilmek 'e c• 
evvel muharebeyi !Uman) nıun 
havnlarındn ve halkının manevi -
yatında kazanmak. 

Göriihiyor ki, İngi! er uin d ııo 
yapaca/n mevzuu ü'erinüc ve ka
ğıt iistünde söylenecek çok şey 
vardır, fakııt, bunların da hakikat 
haline inkıl.!p etnıesi ancak va 
al&.ı-la mümkündür. 

Herhalde b.ıgünkü ·.-aziyette 11 

neticeye varmak mümkündür: A. 
sıl büyük harp şimdi bıışlamı~tır 
ve bundan böyle dernm edecektir. 

ETEl I İZZET RENİCE 

Asker gözile 
cepheler 

(l incı $ahiJ~den devam) 
dır duııuyorlar. Bu g iiole, at~ 
kes! Kumandası verildıği rakit, 
ortada ates kesecek Fra11sız kuv
~·etı esasen mevcut olmıııacaktır. 

Hıidiselerın bu sür'atli inkişafına 
bakarak. baslanacak. Fransız - 1-
talyan mütareke şartlarının, ifaıU 
bakımmdan da Alman!annkinden 
dalıa mantıki o!acaqını kestirebi
liriz. Almanlar Fransaııı bilfiil 
işgallerinde bulundurdu.klan !çın, 

mütareke şartlannda şu veııa bu 
mmtakanın hilkimiııetlerinde ka -
lara9tnı a<"•kça tomhe liiz"m gör
mediler. Yalnız 'niitarckename11in 
birinci tıe ikinci fasıllanndaki hü
kümlerle iktifıı ettiler. 

Biz zarınediııOTUz ki, miıhim 
kısmı denize açılıp 1 ngilız filosuua 
iltihak ettıği haber ı·erilen Fran
sıı filosunun teslim ııı ltalı;an!ar 
istiyecek!erdir. · 

Alman mütarekesinin t~tbıki 
ltalyan mütarekesinin imzalan ~ 
masına bağlandığı icin, Fransı:ı 
-ır..ura.hhaslannın filoyu teslim et
meğe de razı olacaklarını imdi -
den kestirebiliriz. 

Bu takdirde ne olur? 
İngiliz filosuna iltihak etmekk 

Fransız hükumetinin emriıHlen 
çıkm4 olan Framız filosunu ltaı. 
ııanlara tedim etmek işi hayli 
mii.skii.ldür. 

O zaman, Fr<HlSIZ mura.hhaslıı -
nnın. Alman ve ltal'.!iım!ara au, 
ke»me emrini verdirmek üzere .,,,_ 
vel<i kendi filorona a.teı kestirnıek 
icin dü.,mıan!arile beraber- gaı,.Tet 
sarfetmui <U memuldW. - - ---·-- -·----Hatay Yalisi geldi 

Hatay Valisi B. ŞiiJcrii Sökıneı;ür 
dün ~--W:i Tol'C>!I ekspresile şehri
mize c lmiştir. mumaileyh bu sa. 
bah; şehrimhıde bulunmakta olan 
Dnılııliye Veldlimız B. Faık öztru 
ile gor~üştur, 

3-SON TELG:&AF-

SON TELGRAPm tarihi tefriluıu ı 15 -
Reşit Paşanın Hatıratı~ 

A OOLHAMIT NASIL DEVRILD\? 
\' azaı:ılar ı 

fıkender F. SERTELLi Ce•deı Retil \'ULARKIRAl't 

Osman Paşa Man stırdaki as erir. 
ittihatçı) rla birleştiğini yazınıştı 
.Sadrazam. Ferit ~aşa manasııı 1 mu olmıyan bu kararın mevkii ta~ 

bU: bahane ı le nzl~dil.cr~k, yerine bik ve icraya yaz'ı için kol3ga51 
Saıt Paşa ta) ıa edilm ştı. Eyüp Efendinin kumsnda ı ula 

Ayni gunde, S rclcr Riza Paşa bulunan bin iki yiız mevcutla h-
da seraskerlikten çekılerek, yeri- rı mllli taburu ile kolagası Nıy d 
ııe crkiınıbar~iyei umumiye reis Efcndın•n ku ndn c) led bııı 
vekili J\lüşir Omer R · tıi l':ışa ye me cutlu ı:csnc milli taburu Ma. 
erkanılınrb~ e ri) asetine de !'tlüşir na tırn davet edı miş ve · tikb l -
Şakir P:ışa ta) in edilınişti. Icrıne de elli kişılık bir m ıfrezeı 

Bu arada &Seras erlik. un•anı a keri)e gondcrılnıiş idi .• 
da kaldınlarak, d"" er m mleket - .Cemiyetin bu bapta lttıhaz ey
lcrde oldugu gibi, Harbiye Neza- led;Pı kararı ıuusip ile sureti zirde 
reti şekli kabul edilmişti. muharrer mektubu havi zarf mah-

llu haberler Selan ı;e ııkscdloce tum olarak mufrezei i ·tıkbali)cye 
herkesı ır.analı bır h )ret rdı. kumanda eden za ·ı efendiye tevc& 

Abdülhamit bu t ban-ili.ata ne- kılınmış 'e işbu zarfın ancak E-
deıı lüzwn gôrmiıştü. )up •e Niyazi efeudile.e miiliı.ki 

Omer Rü tü ve , Jkir Paşalar1.& oluudu~u vakit lıılmü' acehe kii
ycrlerini deı.: ~.ırnıelcrinin Rume.. ıadı eınrolunmuş idi. Cemiyctia 
lideki askeri L rekatta müessir o- ha cylcdigi e\amir harfiyen ve 
lacagı mı unıı:lnıuştu? saati o.atine icra kllınmış \C vakti 

Selılnikteıı bir ses ) ük.scldı: mcrbunundn Miişir Pa a hanetl .. 
llu d< işil.I'klcrc chemmi)et rinin ikametgahı abluka altına ._ 

veren yoktur. Biz meşruti) etin i- lınarak 'c telgraf teli kmlaralıı 
Lluını ve k:ıııllllu c,asinin tatbı - biliinı5ni konağına dühul ediU. 
kini i ti) oruz.. l atak oda lan kapısı dakedilınİI 

Uıis yin Hilmi Paşa, sarayılaa ve mü•arünileyh hazretleri dışa-
yapılan mü tac l btız nlara; rıya çıkıp keyfivet ve maksadı ta-

' - Evet. Halk ve ordn kaııııııt1 ~aınen anlıyarak nıi•afi.reti mü • 
e inin ilawnı istıyor.. sıran<leri lıakkmdaki rica ı k .. 
Dıy e ce ap , erdi. bul 'e tam saat 'edide an:uyq sa-
Müşir Osman Paşa dl J\lanu- ınilerile ih'ar edilen bir hayvaa 

tırdaki ask rden bayU" ~ulma • rakip olarak ve yaverleri erkanı
m sıru, milh ihtJiili iıl e edenle- harbiye binbl!Şlsı riraııü Eınia 
re ıl ıbak etmi na arile bakılma_ bey refakati aslfan !erinde olduk
sını nçıkçn yazdı. ları halde hareket etmiştir. Mu -

Yıldız s rayınd n btltiln mem- şnrunile)h hazretler"ne aıt evrdı 
le ti t kb na iılare etmek i ti- ~::'1 n musadcre • o.luumu !ur· 
yen l{ız 1 ultan, ~ uva ına kapan- ~ paşa hazr. tlcrmın k ffcı .,.. 
ınış ilıt" r 'e ıı dı dokulmfil babı ıstırahat!erı mu el u -
bir baykuş g bi, artık çı.rp amı _ rette ilız:ır e i t r. 1 arunl
yor saga s la başvuramıyordu. leyh hazretl rı ıı h len n r de 

Ayni ı;ilnd , l ııi temmuzun do- olduı:u hakkında mcl matı me • 
knzııncu g nü Sel n• ıe hükumet 8 alına ştır. 1 esue mıl 
c 'arma ş olan bir beyana - ta bum r P " lınzr. tlerı~i al-
me i dn•ar :ın indirmek ı tı)en d.ıkt n sonra Hanlarunu mesıre • 
Saib "'endi 1• • d b" 1. s nde aramsaz olmuş , e ke an 

~ mın e ır po ıs me. • . . . 
mum, clıni du\ara atı.r w:at _ ıhtifal ıle mer ımi nı ıh uşa) it
maı., nez d n geldigi ani •ılunıı _ tt;ak ederek ~k am d hi kı lal 
yan bir kı rşunln 3 ere de\ ılnıişti. huı ıayunda nı .ıfır edilmiş ve be-

Bu had eyi de • malıalll bir za- l~dil.e~~ t rtip ~Iunaıı et'nmc ne-
bıt ':ı 'a ı !malda beıabe - fısc ıle ıkrnnı o.unnıu•lardır .• 
hcmmiycti dola)Lillo İst..;;b.J;: '"ir.~i \'e Eyüp Sabri Be)leris 
akset!irmişlcrdi. verdıı:ı mektu~ tıı..ilıı bir ve ıka 

Demek ki, artık iş siliiha dayan- olduı,TU ~ç~ aynen derccdi) orıız: 
mıştı. !UU§ır Oam D Paşa 

Du•arlııra a ılıuı he) ana.amel •ri Hazretlerin 
herkes dikk tle okuyor, birbirı..ne cBu iımmetl mer umcnlıı. naaıı 
anlatıyor ve bu beyannamelere nlmetl~ri ve sarfc~ ı ı!iğl emekleri 
el uzatanların kafaları kır1lıyord11. j ile vüc •de gelmiş olan kudreti a• 

O sırada • lana.stıra az.imci et- k ri} enizin ve fıtraten mıitchalll 
nıiş olan ..\ilişir Osman Paşanın o-1 bulundniUınuz şecaat ve şebame
radaki \"aziycti de pek ı:-üçleşmi~ti. tin millet kendi aleyhinde dcj:il, 
İkamet cttigi konajirua hususı bir belki dlişnıana k rşı s~vkeyliye • 
telgr•f teli çektirmiş olan Miişir cei:i orduların sevk ye idaresinde 
Osman Paşa, Manastırdaki mü~a- ve vataııa kasdeyliyecek adnwa 
hedelerini hemen h"r saat saraya kahır ve tedrnirinde ma.vuf olma. 
bildiriyordu. 

1 O tcmmw: gecesi hürriyeth ila
nı için her türlü tertibat alınmıştL 
llcrscyden önce l\lüşir Osman Pa. 
şaııın ~,Ianastırdan ı:e ne.} e na.k.Ji 
ccmiy etce tekarriır etmi~ti. Cemi
yet, Osman P:tFDlll nıuukkaten , 
Re.snedc ikaınetine lüzum gör -
müştü. Evvela perşembe &ecesi, 
miisarünile:rhin ikaıuet ettii;i ko
nağa çekilnuş olan telgraf telleri 
kırılarak, saray ile olan rabıtası 
kesildi. 

Konak abluka altına alındı. Os
man Paşayı Resneye götürnıeio 
memur olan heyet - ki o akşam 
Rc~:ıe rn Chriden Mana tıra gel
miş ol ın kolagası • 'i -ıızi ,.e EJ üp 
Sabri Beylerle mai) etinden iba • j 
retti .. konağa gc!crek, Paşayı uy- 1 

kudan uıandırmış \"e kendisıııe ce
miyetin lıir mahrem tezkeresini 
vermişlerdi. 

Bu heyecanlı vak"a (.'iri haki
kat) de ö;ıle tas\İr edilmektedir: 

cl\Iu ir dcvlellıl Osman Pa1'& 1 

hazretlerinin şahı larına bir zarar 
melhuz olmua lıile §U aralık Ma
nastırda bulunmaları o,manlı it
tihat ,.e Terakki cenıiı elince tec. 
yjz edilememiş olduğundan kıy • 
meti a keri) clcri mtlscllcıni enam 
olan müsarilnileyh hazretlerınin 
bir vak'ai ınlicllinıeye meı d u ve
rilmeksizin J\ anastırdan kaldırıl
maları karargir olmu•tıı. Havası 
cemiyetten başka kimsenin mahl-

sını ar~u ey eınekte olmasına ve 
hüldimeti hazırai müstebidcniııı 
}İne sultanı hazırın idaresinde ol
mak üzere bir hükumeti meşruta 
\e adileye tahvilinden yani millet 
Jıakkı sarihini istirdat eylediktea 
sonra kuvayi askeriı<'sinin ten'i.k 
'e "!ahını seraskerlik makamına 
ıs'at cdecei!i sizin gibi baıniyetıl 
\"Ücutlardau intizar etmekte bu
lımma.sına mebni vücudü k"·met
tarınızın ızaasına millet kat'iyye:a 
razı olmazsa da ne çare ki cere
yanı ah\31 zatı :isıfanelerinizin fa 
mevzi ~e nıcmuriyctte bulunma
masını i ap ettirmekte olmakla 
cemiyeti mukaddcsemiz bir müd
deti muvakkate icin kendisine ._ 
2iz bir misafir olınanızı istirha.ma 
ictisar eylemi.s >e bittabi bun• 
nefsi nazikterinize bir zili ad b• 
)"Urınıyacağınızdan ümitvar bıı • 
lunmuştnr .• 

• levki ve mahalli ikameti de.,.. 
letleri şanı asıfanelerinize layı.iL blıı 
surette ihıor ve her türlü esbaln 
istirahati devletleri istikmal la -
lmınıs olmakla lütfen ve innyetea 
ka aba kenarında intizar eden biıı 
iıc yüz nefer kuvvetindeki mai -
yctinize zatıalilerinizi iltihak et -
tirınek üzere devletlıaneniıe ceL 
mi• olan seklı ~ iiz mihmaudna 
refakat buvurmanız istirham .. 
lunur .• 

(Devamı var) 

.\1larda11, B&ft:ı1ardaRbert Sinema ilrmlnJn ea Yılmaa k.a.11.raaıaa.ı. 

Fllml dÜll7a.ııı.ıa eıı parlat bir mcfhcrl ol&ıı 

LALE 
Ba&ila .,.ı.-rı. dlsL•indea iltl illa blrdca ~ösfert711r. 

2 - BROKLIN ~AHRAMANI 
Alba ...ıt Amerilta.llDl S•l"JIUI Gilnt!ff 

DICK POWEL PRISCILLA LANE'nin 
Ş&rltı... Mlhllt- Zn-tle lşledllı:lcrl bir harita 

- 2 ÇELİK KAFES 
Irtı.l"&bm lurnalı- Gan;stcrlertn dehşet saltlJiı bliJ1ilt Anıı&lr ,,.. ..,._ 

.... rllml. Jkı,fihl .uaı ıı de ıe.t:dlath ınatlııe. 
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Kadına hediye • • 
Ll ____ Y_azaıı ___ =_R_E __ Ş_A_T __ F_E~Y __ z_ı __ ~I 

'!Clmil, şEnıdiki :insanlardan de- ' \'fette idi. Derhal bir karar veımek: 
ıuw. Ver.diğ:i söz.de durur adam - 1.6ızımdı. 
dı. Sevı;ıilisine vadettiği oSiirpriz iBir akşam daireden çıktıktan 
olacak, enteressan ve çok ıkıy - · sonra, Beyoğlunıda dolaşıyordu. 
metl.b hediyeyi alması l.Bzımdı. . Magazaların vitrinlerine bakıyor, 
Günlerdenberi bunu düşünüyordu. sevilen kad1.IU1 nasıl bir hediye 

Bir pazar ııecefil, Adada, bir o- alma.k lbıım geldiiıini d~ 
telliı t.era.sında karşılıklı buzlu bi.. du. Dalgın ve yormındu. 
ralar içer>ken, böyle bir_ vai<lde bu- Karşı kaldırııma -ek istedi. 
hınmuştı>. O ~. deD.l'Z neka?":1' Tıım bu sırada, önünde bir olıo -
güzel, ~ _ ru;!kadar manalı idi. mobil peyda oldu. Kam.il az kaldı, 

KAmil dü$ünüyorou. Ne alalıı- arabanın çamurluğuna çar))lY<>r, 
lbdi?. . . . bel.ki de yere dfu,ıi.iJQr, tekerl~ 

Leyla ile tanıştd<larının bırın<:ı altına j?i.diyordu. 
,ıı dönümü ınünasebetile alma - B'rd ke-'" · •A~Pladı A _ 
ak olan bu hediyenin cidden za- .' en '""nı ..,,,.,.,.,. · 
J.< nadid ;ıı· ,__ tte bnası ıuı'hiyet ve hınçla, arabaya baktı. .,... w e ır :ıuyme o A B. d .. .. ? b 
lı:abediJ>ıordn. ÇünW, 0 gece, Ley- :·· ır ~.ne ıı<>~sun.. ar~ anın 
.... .. l anl ~ .... ,. içinde, eofor yerme, direi<.szyonda 
,,.ya şoy e a .. m.~. "'- ._ · d "-'---" tu ..+ y 

- Sevgilim iıstivorum ki, bu he- , ... uır e..'.'.''"'ıu o rmu.,.u. a -
~ bir .. · ıs E teresan nında Ley la vardı. Daha fazla dil<-
~~ ,..~prkız 0 U~ .. 1_'.: kat etti. Evet, Leylanm ta kendisi .,.b,....,. ..,.....,. ıvme ı o..,.,_,,,. idi 

KBmil, ııenç kadına vadettiği ı;ıi- · " -"" ~ · 
lıi bir hediyeyi nasıl ve nereden Araba da h'UlOllfil idi. 
alacaktı? Gecenin, aşkın ve bira- Otomdbilin içindoo delikanlı. 
:mm venlij!j keyif ve sarhoşlukla, u>yiaya o kadar so'kulmuş ve dal
tolı: mes'uliyetli bir vııidde bulun- ıı:m bir vaziyette idi ki, bu halle, 
~· oldulh•nu anlıyordu • daha beş on kaza başlangıcı ola
-SÜ,.,,r;'~etinde hediye ne bilirdi. Leyl.i, Kilımili ~rmedi. 
olabilirdi?. Enteresan hediye nasıl iBütün hususi araba içinde giden
.eçilird.i?. (lok kıvmetli hediye ne- jer, nasıl yaya yiWüyenleri gör -
__. -•·-·-'·? mezlerse tııllo onun gilbi.. Fakat, ..... en......,,....~ .. 

IKAmil Leylayı pörmüştü. Hele, bu QOk kıymetli hediye! .. 
Ki:miJ. kendi kendine ~üyordu. Otomobil fazla durnıadJ, bile .. 
EvvelA, çok loymet.li bir hedi,ye al- Geçti, #fitti. Fa.kat, Kamil, olduğu 
mak için bütçesi müsait değildi. yere mıhlanmış giıi kaldı. Biraz 
J'ıtkat, aklına biııden bir kurnazlık daha bl"klese, bel!ki, bir lba.şlka ara
ll(e]di. .çok kıymetli hediye. ta - banın altında kalaca!ktı. 
biri, mecazi mana iıtfbarile kulla- Bitkin bir halde karşı kaldrrıma 
nılabilirdi. Hediyenin manevi kıy- .ııeçtL Omuzları düsınü.ş, dişleri 
111eti çdk yiikseik olabilirdi. Leyla- kenetleı:mıişti. Başında ağır bir 
yı çılv:ın gibi seven Kii.milin ve- yük vaııınış gil;iydi. 
receğ:i hediyenin manevi kıymeti Leyla, ne münasebetle bu ara -
az mı idi?. Az veren candan, çok ıbada gidiJ(lrdu?. Bu ara•ba kimin 
veren maldan, sözünü batırladJ. idi?. Otomobildeki -0 delikanlı kim
IHer halde, genç kadın, sevdiği, QOk di?. Bütün ibunlar bir muamma 
boşlandığı bir erkekten alacağı he- ;q;, 
diyenin fiat gösteren etiketine pek 

Vay kaltak, vay, diye dfu;fuıdü .. fazla dildtat e1ımezdi. 
Bir gün bir ankadaşına ııi tti. 

Ondan fikir danıştı. Aktl sordu. 
Kıymetli hediye ne olaıbilirdi?. 

Demek sen de ha .. 
Bir meyhaneye .gitti. İçti. Ve o 

,ıı:ece bitıkin bir hakle yattı. 
Ertesi 1Sabah erlkeı'<ien Leyla;ya 

telefon etti: 
- Leyla ... 

FO.SFARSOL 
EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 

Tuvaletiıılıi yaparken 
Pudra altıruı daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı ıımsıkı tu
tar ve akma.sına ıniDi olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoları vardır. 

YENİ ESERLER 

Türk edip ye ıairleri 
İ.taı:ıbul Jı:ı.z muallim mektebi ede -

bl,yat öğretmeni Murat Uraz tara.Cından 
ç.:ılrlanberi neşredilmekte olan bu kıy
metli ~ - dört cildi bir arada olmak 
Qzere - büyük bir kitap halinde nes
ndilmiştir. 

Edip ve sairlerimlı:in maslı bir aici
llni teşkil eden bu faydalı eseri, bütün 
edebiyat meraklılarımıza ve bilhassa 
lise ve orta okul öğretmenlerimize tav
siye ederiz. 

Beyoğlu !birinci ırulli. i>uıkuk 
hakimliğinden: 

Belediyenin Topiıanede Suhey 1 
bey .sokağında 11 No. da Salih oğ
lu Kadri ve Takıs:im<le Ağaeaımisi 
Öğüt .sokağında 10 Nu. da Osman 
oğlu Recep aleyhine açtığı dava -
da: Müdrleialeylhlerin ikaanetgiclı
larının :ıneQ!ıuliyeti \haısebile maıh
keıneoe on beş ı;ıün müddetle ila-

Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: 

Abdurrahman Adil ile MihriYl' ve Slilıanın ,.yian ve müştereken mutasamı 
bulmıdukları Cihangirde Kumrulu sokağında eski 4ıl yeni 48 No. lu, zemin ka

tından :r:ııaada 2 :fevi.anj ve 1 çatı altmdan ibaret olup zemin katında denize nazır 

bir yemek adası, bir taşlık, b.ir mutfak f>iı· bal§, bir kiler ve bir kurnalı alat:Ul'

ka hamam ve sokak taraım.ıa bir btlyükkömürlüğü ve birinci katında sokak !a

ndında zemini mermer bir antre, bir oda ve arka tara:f.mda dmllze nazıı bir sofa 

iki oda bir hal3 ve lkinci kabnda soli:ak tarafında iki oda ve arka taraita denize 
DAZir iki oda bir sofa, bir hala ve çatı katında müteaddit pencereli beyük bir 
oda ve arka tarafta mutfağın yanında .f&v)<al&de manuy> haiz .lııüçük bir bahçesi ve 

her taraıtan ;nilen. Çık.ılan ayrı ayrı oolmelerle tefrik edilmi~ ilti~er merdivenli, 
elektrik ve terkos suyu tesisatını ve aaraıcı havi tamamı ayda kırk lira kira 

bede]j getirir •4200~ dört bin iki yüz lira kıymeti muham.rnenesinde ahşap da-

hill "Ye harici kısmın yağlı boyalı bir ev ıuyuunun izalesi zunnında açık arttır

j maya konulmuştur. Birjnci açık a:rttınnası 23/7/940 tarih.ine tesadlif eden salı 

l günü gat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri başk3tipliği nezdlnde 

y.;ı:pılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmad1ğı tak

dirde en son arttıranın teahhüdü baki Jı:ebnak Ozere ikinci arttırma 7 /8/940 

Wihine müsadjf carşamba. günü saat 14 den 16 ya kadar icra edilerek en çok 

art?rag:ıa kat'i alarak iba]e edilecektir. Birikmiş ve birikecek - ihale tarihine 

kadar - bina ve belediye vergilerile trrkat lcaresi hissedarlara ve tellllliye rü-

aunu ile 20 senelik taviz bedeli, tbale pulu ve tapu harçları müşteriye aittir. 

Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayrimenkulün kıymeti muhammenesinin 

ylizde yedi buçuğu nisbetinde pey akçe.ini veya milli bir bankanın bu nisbette 
teminat mektubunu getirmeleri tarttır • 

Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan tarafından ihale gününden itiba

re-n yedi gün içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Aksi takdirde iha

le feshedilerek kendisinden evvel en :rülı:sek teklüte bulunan kimse arzetmis ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona ihale edilecek, o da razı olmaz veya bulun

mazsa hemen on bes gün müddetle arttırmaya çıkanlacaktır. Yapılacak il.in ald

kdarlara tebliğ edilmiyecektir. Müzayede sonunda en çok arttırana ihale edilecek 
ve her ilci halde bil-inci ihale edHen kimse ilci ihale arasındaki farktan ve zarar

dan mes'ul tutulacaktır .. İhale farkı ve ıeçen günlerin yüzde 5 faizi ıeyrıca hük

me hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. ipotek sahibi alacaklılarla djğer alaka-

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1\ 

1940 tKR.AMIYELEltl : .__ 
JiJ1 

ı adet 2000 liralık = 2oo-0.- , 
3 • 1000 • = 3000.- ' 
6 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5z50.-

KeşideJer: l fubat, 1 ~~ 
1 ağust.,., 1 ikinciteşrin 
!erinde yapılır. 

• 

darların gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile: masraf ve &aireye dair olan ii1 
iddıalarını evrakı ıntisbıtelerile yirmi &ün içinde a;atı~ memuru olan mahkeme 1 R A D y o p R o G R A M 1 
~ Jd>üpliğine bildirmeleri lA=ndır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol- Ya 

madıkça satıs bedelinın paylaşmasından hariç bıralı:ılacaklardır. Muzayedeye işti- =----:-; .. ]; 
rak edenlerin bütün 1eraiti Jı:abul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri ~ Dalga Uzunluğu: -ı ı sız çeşmi alıu;Yu), 2 - lld\ c:ıP ıl''3.' 
menkule talip bulunmuş oldukları addedilerek 11<>nradan !tlraiları mesmu olnıı- 1648 m. 182 Kc/s. l20 Kw. ıınt't - Hica.zkiır şaııkı: .<SeP _ Jl!ii~ıılul 

73cağından satış gününden evvel gayri menkulü gezip ı:onneleri ve tazl~ malö- T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s.120 Kw. dan ~everlım}, 3 :--- Arif ~. 4 "'~~:~:E 
mat almak istiyenlerin g'o/8 No. ile mahkeme baş katipliğine müracaat etmeleri T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 2'!,!!!: cazlkar .şal'kı:. (Bır halet er wt~loııra 
ilin olunur. c~ıD7> Halk turkusu: IMenekş~!. (ÇıJcll'ı~. B Ankadaşı garip ve münasebet

siz bir insandı; ag:ıartımandan !baş
ladı, o1ıoııı0bilden, pırlantadan dem 
'VUI"du .. 

- Sen misin K&ınil?. nen tebliıgat icrasına ikarar veril-
Her gün, öğlenleri 19.74 metre/ tuta.m), 5 - Halk türkusU· ) 20.ıı.:si~iı 

T b•h• 15195 kilosikl TAQ ve akşamlan !YJÜcelerden yı.ıma'k yavrularr): 2ı.'-ıı:ti 0 

1559 Hiaf 1 1356 Kam! Di~ a ı ı 31.7 metre/ 9465 kilosikl TAP kı- Konuşma (tariihten sahıfele . C~ltu.a 
Kiı:mil sinirlemniııti: 
- Yahu, sen kiımin evini soru -

'70r6UD, dedi.. İn aşağı, in halka -
hm, biraz daha in .. Biz, kim olu
)'Ol'UZ, !biz ne adamız 'ki, 'böyle şey
leri ağzı.ınıza alacağız, aklımızdan 
~eceğ:iz. 

Kam.ilin QOk canı sık:ılanıştı. An
lııdı ki, kendisine hiç kimse, bir 
fikir verecek vaziyette değildir. 
i:n iyisi, kendi kendine iyice dıü
fiinü p taşınınııs.ı ve lbir karar ve:r
ııne.si lazım ... 

Leyli ile son Jtiin Suadiyede o
t.elde b-uluıımu.şlardı. Bir f{ece kal
dılar. Yine denizin üstünde te
rııfila oturmuşlar, mehta.bı seyre
diyorlardı. Sevgiden, hayattan, sa
adetten bahsettiler. fakat, bu se
fer Kamil, hediye lilını biç ağ -
mna bile almadı. 

Haftalar da geçiyordu. Tanıştıık
larının yıldönümüne üç ııün !kal
mıştı. iKİİ!rnil, ııayet sııkışık vazi -

- Evet beniım.. miş okluiiundan muhakeme ,ııünü 
Ratl"p Tu""rkog"lu s.ıı dalga postalarile yapılmakta ıat· 11. - Söyle canımın içi.. olan 13/7/940 saat 11 de ıınalık.erne- Cemazilevvel Haziran olan: Müz:iık: Saz eserleri, Çalan J{aıtl1,'.Y~t 

- Evvela, ŞllllU söyJi.yeyizn, tıen ye bizzat veya bilvelkale gel:ıneniz 
senin canmın ici değiliım... t<ıbliğ :ına.kımı.ına kaim olmak ü-

16 10 Adr .. : Sirkeoide Viyana olell ......, d t Ko v 'h RuseP ., .. 'lll<tu 
ECNEBİ DİLLERDE HABER- e zan, ecr e, e<b·ıe ·~~ · 

1940, Ay 6, Gıın.. 175, Hıdır 49 birinci öı.at No. 
26 

LER NE"RIY. AT PROGRAMI: 21.15 Müz.hl<: Okuyan - N' 
1(Jlıl i!lıQl<ın 

- Muayene ··~ıı: jiledeıı IOnta H-29. ., if 1 L . u aık rkı: -.• l Qlan, 
23 Haziran PAZAR Birinci servis İkinci servis ' - eını - şş .şa . OY.~ııı \ 

H ki · İranca Saat 12.nn Saat 17.30 tidadı cevreki)' 2 - Le!Pı 'ıeriP1).tlııi' : 

zere ilim olunur. (27735) - A ... Hayret.. Ne oluyor, bu- ı-=;.......,. _______ ...;.. ___ 1 

,;in sana Kfunil.. Anlamıyorum.. Göıı Hekimi 
Ne var .. Sesinin ahengi bile bugün Dr. Murat Rami Avdın 
ba$ka türlü.. ı -----ı-;.......-·ı---• · Ellence • 13.45 • 18.45 - uzına şar. ı: '~ Os:i d< 

Vakitler Vasati Ezani - Çocuk e mı ın Arap~a • 12.i'i • 17.45 e=kı: (-Seni arzu eder ~~~ce ~e~t'lt~rı'i~ 
Sa. Da. Sa. Da ~ Ahmed Akkoyunlu ' 3 s · k k (Go-"· 

- Beni dinle: Dün, ıbindi~n hu
susi otomobil kiıınindi? Yanındaki 
a:dam ıklındi?. O adamla münase -
betin nedir?. Evvela hunların be
sa'bını istiyorum. 

- Sen cıldırdın mı Kamil?. Ne 
münasebet?. Ham1i hususi araba, 
hangi adam .. Bütün bunlardan ha
beri.m yok.. 

- Hayır .. Saklama ... 
- Vallahi sakladığıırn hiç bir şey 

:yok .. 
- Gözümle ı;rördüım .. Ve artık 

eana, senin hiç bir şeyine inanmı
yorum. Allaha ısınarladıık .. Beni 
aranna ... 

Kamil telefonu !kapattı Gitti. 

Beyoğlu - Parnıakkapı, İmam 
sokak N o. Z Tel. 41553 
Muayene ve her türlü göz 

ameli atı fıkara a arasızdır. 

Güneş 4 29 8 ·H akalın. Talimbaııe Pıılu No. • İngilizce • 
14

.
15 

, 21_15 danında), 4 - Arif ,bey-, badd ,tuı 
Öğle 12 16 4 31 azardan maada her gün saat Fransızca • l4.00 > 21_00 şankı: (Meclis ibezendi 51~"0 ~ll'.~hoi~ 
İkindi 16 17 1 32 15 den sonra. Tel: 40127 saki}, 21.30 Konu=a (ra · iiıl~~i 
AQam 19 45 12 00 Saat 18.00 Program ve meımle - zetesi). 21.45 Müzik: ()da ınaı1111~l>aı 
Yam 21 49 2 CM TOR iket saat ayarı, 10.05 Müzik: Caz - (Pi.), 22.30 memleket saat 

5 
,pıı1rb, 1 

Daire~ gekli. Aı1kaıda.şlarından 1 *--sa'- 2 08 6 2311----. DOK l ıPl.), 18,50 Müzik: Rad.vo orkes - · · 2? 45 aiat'l ~ tıı 1 
S b · K' ·u un .. 1 F Ah t O ve a.ıans haberlerı, ~· · t (I' liyeı 
00~~·: a.mı muztarip görünce !..!~~~~~~~~~~~~ eyzı m~ .r.ıaran trası (Şef :iıbrahim Ö~r), Sop - servisi, 23.00 Müzik: Ca::;;fl'l ~ _ 

_ Yahu, lıiila hediyeyi mi dü- ZAYİ Cildiye ve zührevıye _ınu!:"has.sısı rano Bedriye Tüzün'ün iştira!kile, 23.25/23.30 yarınki p ~ ~ ile 
.. 19/6/940 tarihinde çariamba günü Adres: BabıAli Cagaloglu yo- 19.25 ıkonu~a, 19.45 mamfoket sa- llqıpanış. _..-:::;ioıtj.0 ., 1 .· ftlilÜVOrsun, birşev bulamadın mı? kuşu köşesinde No. 43. Tel. 23899 .... '• 
- Hediye alın-eh.. olı:~anu fatura defterimi zayi ettim. at ayarı, ajans halberleri, 20,00 Mü- 1 1~ n 
- Ne?. Yenisini kullanacağımdan eskisinin zilk: Seçi!ırniş eserler, Çalanlar: Dr. Hafız cerrıa larpı 
_ Bir otomobil. hiJkmü yoktur. Defteri bulan zirdeki Sahibi ve ne§Tiyatı idare eden R K C---' t Ko V . WKMAN eEJ{İl\f sı ~lihl 
- Sahi ımi söylüyorsun.. ad<'esime berayı insani,yet yolladığı BM muharriri uşen am, "vue zan, ecı- DAHİLİYE MÜTEJI;\SSl J )a k, 

F k f -"·l takdirde beş lira ikramiye verilecektir. "" he. Okuyan: Nuri Halil Poyraz. 04 , t~u 
- Evet doğru.. aı at, şu a, .. a ETEM İZZET BENİCE 20 1...... Divanyclu 1 , ııs9• il • 

&:i, hediyeyi ben de~il . bir ba..-.kası Adres: Gedik»aıa caddesi No. 88 yerli .25 Okuyan: Müzeyyen Senar, ~ene saatleri: 2,5 _ 8. 'f-:, _ ti~Qr 
aldı. dokuma ütü evi Mehmet Tahan l Son Telgraf Matbaası 1 - Civan - Hica~kô.r şarıkı: (lliya- _,.,,, •tn. b 

-=~~~~==========':'.::::::::::::::========::=:==i=::=~~:=::==~:".~~~==ı=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=ı=::::=:::::=:~::::::~~~~===::::=:~~::::::~~~ '••d ~~~ 
tan Beyazıda dostluk ve hulôs ar- [ 

1 

H 1RS1 z K 111 M ? il ] ' radan fazlaya satılabileceğini de - Neler söy!üyorsunuıı, 11, 5uc- ~İli~· zından ibaretti. ...,. ı ı ~ söylediler. Bey? Malı ~alınan bir ıns; licb 

No.94 Yazan: M. SAMl KABAYEL 

Elçi1i 1akaladılar, üzerinde Türklere götü~ 
rülmek üzere verilen mektubu buldular 

· Hatta, Bakoliııo fikirlerini bil -
ilirmek için İstanbula bir elçi gön-
4ermişti. Fakat, elçiden bir haber 
cıkmadı. . 

Bukolino ikinci defa olarak Js
Cııııbnla bir, elçi daha gönderdi. Bu
luılino. Beyazıda şunu bildiriyordu: 

- Dübosson, Sultan Cemi Pa
paya yolluyor. Italyaya gelen Türk 
~adesi sayesinde bir ehlisalip 
~kil olıınacaktır. 

• Fakat hn elçiyi Otrant civarın
'ila yakaladılar. üzerinde Türklere 
•ötürülmek üzere olan mektubu 
J.ııldular. Elçiyi Napoli hükfunıe. 
ıioin casuslan yakalamıştı. 

Napoli bükfuneti, mektubu der
•8J Papaya gönderdi. Elçinin üze
ırinde bir de talimat vardı. 

Napoli Kralı mektuplarla tali
matnameyi elçisi ile Papaya tes
lim edecek, ayni zamanda Sultan 
Beyazıt tarabndan bir elçi gön • 
ıierildiğini ve bu elçinin vüruduna 
j'fiapolide intizar olunduğunu da 
laaber YMeCekti. 
ı FakM, Napot:I kralının bu ba
nketi Papay.a kaqı samimi de • 
lildf,. JYtıl, ayni amanda ıtultıuı 

Bevazıda da elçi göndermişti. Bu 
elçi de Pana ile Venediklilerin te
•ebbüsünü Padişaha haber vere -
cekti, 

Görülüvor ki hıristiyan devlet
leri tefessüh etmişlerdi. Ahlak ve 
bıristiyanlık akidelerine sadık in
sanlar değillerdi. 

Napoli Kralı, iki yüzlü hareket 
ediyordu. Napoli kraluun maksadı 
Babıili ile, sulh muahedesi 
akdetnıekti. Sultan Beyazıdın i
talyaya vaki olacak bücumnndan 
haHis olmak istiyordu. 

Bal böyle olmakla beraber Ve
nedik hükftmeti de Snltan Beya
zıdın dostu kalmak niyetinde idi. 

Yani, hıristiyan devletler Türk
lerden korkuyorlardı. I'irlik t~. 
kil edip hücuma kacüı: <>lamıy ... r-
brdı. .&J 

Yalnız Papa, garbi Roma im -
paralorluğı.ıııu temsil etmek hay
siyetile hıristiyau devletlerini ha
rel:cle getirmeğe ~&lış17ordu. 

;ven edik hükfu:neti, bütün bu 
mliııasehat vaki olnrken htanlnda 
,IWice bir elçi yolladı. 
_ :V enedik elciı>inin vaaifesi lilld-

ba!=~:e~~'. ~:~~~~kc~~~:r l~ ..,. cevh~:~~izde~:~~1~fd~;.,!:1: L lu ~rtz~~ek~~J!~~;r_s;;' i~:J"~ lı~~ 
tanhula geldi. Beyazıdı Velinin nanıyorsanız - kederlenmediğinize den kimseleri çok gi:ırnıuo )ad 
huzuruna kabul olundu. Yazan: Iskender F. SERTELLİ Aşk ve macera romanı: 44 göre - bunu 'birine hediye ettiğini- hanımefendi!. 

1 0ııC' lesL 
Elci, arza buliıstan sonra, şıın - ze, "ahut çalanı ele vermek iste- _Garip şey! Adeta kızıJ1'1. Jlıl" ı0 b 

Juı anelti: - Bir başkasından da mı şüphe Gerdanlığın kimde oldğunu bili. mediğinize kolay.:a hükmedilebilir. lu mevki.inde görüyorsunu:;,· eııet lııtı 
- Şehzade Cem, Fransada bir ediyorsunuz? vorsıınuz zannediyor.um. Nebahat birdenbire şaşaladı. mm sebebini !bana da ıı • ~~ı;i 

kalede mahpustur. Macar Kralı Cemal Bey başını önüne eğdi; - Sizde ıbu şüpheyi uyandıran Ceva)'.) vermek istemedi: misiniz?. }!DpıJll'" tor 
kardeşinizi al.mak için tesebbü - - Evet... kimdir?. - Hayır ... Hayır ... Ben teessü- Cemal Bey, Neriman . . \~ar 
satta bulunmuştur. Sizlere son za- - Kimdir o? Yine birinin daha - Siz... rümden ne sövlediğimi bilmiyo - yanına oturdu: .. ıeftl'ye- i'ı ~~ 
manlarda gösterdiği dostluğu ya- mı başını yakacaksınre?. _Ben mi?. rum. Beni mazur ı;ıörünüz. İşte, an. _ Kendisine birşey so1 iZ ,1ı"" e 1 
landır. Papa, şehzadeyi kendisi al- _ Hayır. Başını yakacak deği- _Öyle ya. Hiç de kırk ~in_ lira- nem ı<eliyor. Onunla ~rüşünüz! ceğ:inize dair bana şerefıP ı.~Y 
mak istiyor. Maksadı şehzadeyi ve- lim. Esasen bu sözü de yerinde h'.k gerdanlığı ç-alınan bıI ınsan dedi. rine söz verir misiniz?. d;;t etP1e- :~~d 
sile ittihaz ederek bir ehlisalip vü. kullanmadığ= için, kabul etmi- iibi konıı.şmuyorsunuz? Serveti - Bu sırada Neriman hanım kapı- ed , ""a 
cııde getirmektir, J(lr.um. nin J:ıesabını hilıniyen bir İngiliz (!an ı?Öriinmüştü . d N~riman hanını ter . tıltıl' 1., , 

Venedik elçisi Türk Padişahına _ Ne deme!k istiyorsunuz? Lordu bile, böyle ıl:ıir hiıdise kar- Nebahat, Cemalin yanıt)(ian ay• an. . .. verıY013jrtı 1-p 
jnrnalcıhk yapıyordu. Ayni za - -Sık s>k canınızı sıktığımı tah.- iısında sizin kadar soğukkanlı gö- rıldı. - Hay hay, dooı, 8Jz jJlİZ: tile ~ 
manda da Türk donanmasının ha- min ecliyorum. Fakat, meslek icabı rünmez. Bu a:takasızlığınıza şas - Cemal 'kendi kendine: - O halde !beni ~in ey ı ;ıf~ ııJl l~ 
zırlık cephçşinin nereye ol.duğunu bunu yapmağa mecburum. Bunu, mamak kalbil mi?. _ Çattık, dedi, bu kız sahiden önce ben, bir Azerı falc~at ııı~iJ'. lıır 
ımlamağa çalışıyordn. ister kabalığıma, ister vazil'eıne O- - Peki. Ne ya.pmanu istiyorsu- bir muammaya benziyor. Kendimi bur~da~ .geÇıorken, N~~;tıJtl"' l~L 

Venedik hükfunetinin bütün lan aşkıma veriniz. Başka türlü nuz? Servetim, müceviıerlerim tutmasam: .Hırsız, sensin!. diye beni "agırdı .. Elıne · iti' 
korkusu Türk donanmasının Ça • yapamam. kayboldu diye, gece gündiliz göz_ bağıracağım.. hayli konuştuk. ? ııı' la1: 
ııakkaleden chşarı çıkması idi. _ Allah aşkına fikrinizi açıkça yaşı ıını dökevim? Yoksa. sokak Kapıya doğru yürüdü.. - Sizi tanımadı mı.. 01 t9 it tih; 

Venedik Kralı, tıpkı Napoli kralı söyleyin! Sözlerinizden bir şey ı;okak, kapı kapı dolaşıp, herkese Ve Neriman hanımı karşıladı. _ Hayır. Makyajıro -v~Jn ıb, ~~, 
cibi iki yüzlü hareket ediyordu. an!ıyamadını. dert mi yanayım? Ben bunları ya- _ Hoş .geldiniz, hanımefendi! yamazdı. Kendisine,_;u :ıi)Y~~- 1eh 
Sultan Beya:zıda elçi yollamakla Ceın11l Bey sigara_sını yaktı. paınam... _Vay, Cemal Bey .. Hangi rüz- servetinin kayboldug biC ae ;~i •t 
beraı.8 bir de Panaya yollaınıştL - Fakat, anneniz: cMal canın -"- attı sizi buraya? di:m. Buna şaştı, faka. t ,~o•ll ·"jJle lıtı, 

- Sizden şüpheleniyorum, ha • d , di rd B "~ lb - 0 ,,, Her iki tarafı da idareye çalışıyor- yongası ır ·• yo u. u meselede _ Aman efendim, iki ıtünde bir vetini .ka:y11ıe1:In4 ır • ·"eP"' ,.,. ) 
nımefendi! Bu aerdanlığın kaybo- dan """k '-- ha ild' H tta"' -" S>' ı ıhı. .. on .,..., a rnoyecan ve s.sasi- ugr· uyorum .. "."imdi de küçük ba- müteessir değ' ı. a t. ,ııJ ... -

0
,.; .lt luşunda sizin de parmağımz var -"-"· '-'-- -•- • __ ,__ "' ı. k · ve ı- ıv- ı Veneclik biikfunetinin Papa nez- yet . .._.,~ren "·'·'""e Y=· ""'"""• nımla münakaşa ediyorduk. .,.,u a:y11ıettiğinız ser :ıtell :ıtı >ıı, 

tıi.ne gönderdiği elçisi fn talimatı ıııınıyorum. kaybolap ı;ıerdanlıihn kıymeti hak- Neriman •bahçede koltuklardan siniz!, dedim de'. banalki call1 i• :ıtı 
almıştı: Nebahat k~larını çattı: kında bir şüpheniz mi var?. Hiç birine oturdu: llJ!ii.daiaa edemecli. ,Be dııJllıl< ııJ'' ~4, 

_Ne yapıp yapıp ıehzade Cemi - İnsan keneli malım calar da, olmazsa bunu itiraf etseniz de, her - Nebahatle münakaşa mı edi- bövle istedi. dedi. Bu ,ge';nJ1'la V lııı 
Papalık toprağına aldırmak.. başkalarının üstüne leke sürme- kesi fazla sıkı.ştırmasak... :yordunuz?!. şıııda anlaşılmaz ibir ınudaP cıl~ ı~ 

Elçi, Papaya keyfiyeti liiyle i'e çal.ışır mı?. - Gerdanlı,ilımııı iaymetincleıı _Evet. Bir türlü anlaşamı'.l'(lruz hanımefendi! Merakım ı<Jı'1l ~ı 
arzetti: - Çok doğru söylüyorsunuz ya. eminim. Almanyadan gelir gelmez kerime hanımla. Vallahi benim ye- racağım .. Lütfen 'bana ya tı 

- Türk ı;ebzadesini behemehal Ben de böyle düşünüyorum. Bü - onu ibirkaç kuyumcuya gösterdik.. rimde lbir başkası olsa, kendisini mez misiniz?. d !l'l e<Je' 'd 
Fransa Krelı arazlsinden almalı.. tii!l 'P()lis müdiriyeti eı<kfun da höy- H~i de kırk, kırık be.ıı bin lira Ü- de adliyeye teslim etmekte tereci. _ Size ne suretle yar ·ızı jJl Jıll' 
lhtta, bum.aksat için para bile ııar- ı le düşünüyor. İnsan, !kendi malı - ııerinde <4ırdular.. düt etme~i. bilirim? Bu işe ben de 6 

fetn:ıek Ü;nm gelirse çekinmeme • nnı bır&ızı olamax! İyi amma, siz HattA bu geJ.'danlığm Avrupaya Neriman banmı şaşkın bir ta- dar •aşıyorum do_ğrusU· __ , .,.,, 
lid.ir. 'l>evıımı var) bende bu şüpheyi 'llYandırdmız! eönderiltjjjti takdirde elli bin li- VU'la, taharri bımiBerine baktı: " · (DO"..,.... 


