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ARP FRANSIZ AFRIKASINA GEÇIY R. 
ta/yanlar Afrikadaki Fransız üslerini işgale hazırlanıyor 
uhasamatın durmuş olması Fransız donanmasının tesJim olmamak kararını 
bozmadı-lngiltere Fransız müstemlekelerinin mali ihtiyacını üzerine aldı 

ar lar yarın Berlin, Roma ve 
ordo'da aynı zamanda neşredilecek 

-- --- • 
imdi ne ita/ya ile mütareke 

olacak? daha elim tesir 
Fransada 
bıraktı 

Harbi l a)maınak. -insanlığı 
kan H ateşe boğmamak 
Bitler 'n l\lu.olininin elln
d~ oldugu kadar bitaraf ve 
hJrp baril'İ d.vletlerin bu
n f , erınemel ri ile de 
miimkündur. -------

Bütün Fransada ve müstemlekelerinde bugün matem 
tutuldu, lngiltereoin Peten bü ciimeti ile siyasi 

münasebatı kestiği doğru değildir 
y nan. f. r . ı İZZET BL"'tc• --- - ----

l>un &!ete ,·arı ındanbcri Al • 
11 a _ ltal)a _transa arasında 

~•n mu arcke buşlanuıı buluııu
lor, llunıınlo J•"rons12 anavatan 
lopraldarı belki .ukuna kavu~muş 
lu~or. Ancak, mıitareke\'i iınpa
•tıtorluk Fransası .. denen müs -

lekeler donanma, hava kuv • 
tleri kabul edecekler m.i, etmL 
ekler mi bunu kat'iyetle bil
~ oruz. 
lngiliz kaynaklarında• ~eya 

udan doğruya Fransııı hinıa· 
tıi .ıdeki bölgelerden gelen ba:ıı 
herler nıüstemlckelerin ve hl
Ye altındaki boJııelerin İ~iliııı

Londra 25 (Hususi)- İtalya ile 
. Fransa ara ındaki mütareke ~arL 
larmın tatbikine baslanınıştır. Bu 
8BI'llar bu akşam ve yahut yarın 
ne redileeektir. 

Fransa bugiiu ınatem tutmakta· 
dır. Bütün ehirlerde mağazalar 
ve tiyatrolar kapanmış, saat 11 de 
halk bir dakika sükut etmistir. 
Mareşal Pett>n halkı süküneti 

mahafaza etmesi için bu akşam 
radyoda bir hitabede bulunacak
tır. 

Frıınaız • Alman. Frans12 - İtal
yan mütarekeleriniıı bütün .,art-

ları, Bordo, Roma ve Berlinde ay. 
ni ıamanda ne redilel·t tir. 

Fransız - İtalyan mütareke şort
larına göre, ltalyanlar Cibuti, Tu
nus, Cezair ve Fastaki Fransız üs
leriııhı işgalini istemiş ve Petrn 
kabinesi hu talepleri kabul et -
mistir, An,ak İtall onların bu üs
leri ne suretle i gal ederekleri he. 
nuz malum değildir. 
Frauız hilkumeti ya Pari•e, 

''ahtıt daha merkezi bir yer ol91ll
aı itibaı-ile Liyona nakl dilee k -
tir. 

Londra 25 (Hnrud) - .f'ranııa 
bugün milli matem tutuyor. Bor-

doda bayraklar yarıya indirildL 
Mağazalar kapandı. İtalya ile mü
tarekenin imzası ve dün gece mu
hasamatın kesilmesi, Frans12lar 
Ü•erinde Alman mütarekesinden 
daha eliJn bir teıı.ir bırakmıştır. 
Çünkii Italyan mütarekesi, b11 
devleti Afrika ülkesinde aerbest 
bırakmaktadır. 

Şimali Afrika mii teınlekelerl • 
nin mukııveınct kararına rağınu, 
İtalyanı müt rek ~artlarını göz 
önünde tutarak, Twıma, Cnairl 
ve Fran ız Fasını Libyada bulu -

(DEVAMI 3 üncü aahifec!.c) 

Kral Boris 
Trakya ını 

Bulg ristan 
teftiş ett· 

lt;ıe birlikte harbe devam etmek 
it •Yeni Fransa• yı fül haline 
l.Ynıak Jt&yesini &ütmek >_olunda 
tQn de bahsettiğimiz ve~hıle Ge
~raJ de Gaulle ile birlikte Bordo 
'lllı.ümdini gal·riıneşru tanımakta 
~tar eylediklerini ararla ~ydey-
llıel·tedirler. Bunun hangı ıruıı.. 

1-lı.aıarda ve ne dereceye kadar 
llııiıııkün olabileceğini ancak b• 
İitka( glin iclnde lfÖriİP öirene
'-iiz. 

Şimdiye kadar. alınmış olan bütiin askeri ve sivil 

~üstcnıleke ve himaye •• tleyin
'e hatıra gelen ve gözönünd_e !'&-
1~lınası iktiza eden en muhun 
lo~ta bizzat mü~teınleke yerlisi
~ .. ve himaye altındaki Fransı& 
llııııı·an fcrd.in ne düşündüğü, o.. 
luıı ,adakat H fedakarlık öl~üsil-
1~n dercee idir. Halis kan Yran. 
11).ın milli istiklal, şeref ve vatan 
'lıüı·adele<ine devam etmek hu
lu uıda ıııüc"del kararı verebile
'tı:ındeıı \'e eiinMki biitiin im • 
~nlarla bıı ı:al<'' c hizmet edece
!ıııucn ,uphe edilemez. 

'aderc emrindeki lerli buna ri: 
~ ııo,lcrıncz vr diğ~r bir eoaretı ı 
~tı akı1maını~·a tercıh eylerse \a
~•eı dcjiisir. Hu itib:ırladır ki 'fo
'u. Cez•ir, l·as, Cibııti, Hindıçlıu, 
11.ne~al \e saire ııibi miistl'mleke
lerrleki \'azaet sırf bu bakıııulaıı 
1-\anııha ınııhtaı·lır. 1''ilhakika, 
lngiJi, mennbiindeıı gelen telg
'•llar bütün bu mmtakalardaki 
leflcrin ve kumandanların harbe 
Ct,anı kararını verdiklerini teyit 
tı,u .. kte iseler de i!Mlret ettiğimiz 
1~k tanın chemmİ\·eti yine aşi -
~•rd.,. ve harbi ·apacak olanlar 
!•lııız umumi ''alilerlc kuman -
L"••lar de1!illerdir. Sempati, seda· 
°"it ve mt'1faatle bai(lonmı olan 
~trlilerin de ayni zamanda bu 
~t-.ıra i. tirak e3'·Jen1eleri, zehir. -
~ llınemı · buhuımaları, sabota1a 
I Q •ııaınaları, feragat \'e feda kür. 
'~la 'onuna k.ulnr mücadeleye 
'' ın \ (' hıidim tıhnaları !'iarttır. 

!sunun iyiden İ;) İJe aydınlan • 
~a ı da hcrhaldı• ""ün ınesc]l'sidir. 
:r ta .aftan ıu·ti~:ırt:ke~ i tatdp eden ı 

fnleri-J a tlınlo.ıta ;ıgı \BZİYel 
h\ k<'n, bir ,·and lD da dünyanın 
~~ "lacağı ve lı rbin bundan boyle 
~t gib; bir istikamet ta}'111 edeceği 
' 0rusu bütün zihinlere hikiındir. 
~· l!akikaten Avrupa harbi en kısa 
'

1
t' zauıan mesafesi i~inde yepyeni 

~! donüın noktasına gelmi tir. Bir 
1 giin evvelisi de müteaddit ve

(DEVAMI 3 uncü •ııhiJede) 

hazırlıklar, A vrupada Bulgaristanın fevkalade 
tedbirler içinde bulunduğu kanaatini hasıl etti 

Kralın ıeyahatı - Bulgar Trakyası istikametinde askeri ıevkiyat
Bulgar-Alman Kültür anlaşmasına atfedilen mahiyet-Bulgar Sovyet 

matbuat anlaşması - (İslav birliği yolu) - Sof ya - Belgrat-Moıkova
Dobrice hududuna gönderilen Türkler .. 

Londra 25 (Husu i) - Bulga - 1 

ristandan ııelen haberler ııittikçe 
dık.katı celbctmektcdir. ôtroenoberi 
milli mudafaa için ııenis hazırlık
lar ı ı:ıpmıı; t>lan Sulgarllitanın ma
lt rn eınellerı üzerinde son müta
reke vaziyetinden istıfadve hazır
landıjtına süı:ıhe edihnemeıkted~. 
Ancak bu emellerin tahak'kukuna 1 
h~nüz zam":" aeI.miş değildir. Beı-J 
kı de ııelmn eeektir. 

Ticaret Vekilinin 
yeni beyanatı 
Geçen harbin iaşe 
musibeti tekerrür 

etmiyecektir 
Dün sabah tayyare ile tehiri.. 

mizden Ankarava gittiğini haber 
verd~iz ticaret vekilimizin be
yanatını _da kısaca ltaydetml§tik. 
Vekil buna ilaveten •unları da söy
lemiştir: 

._ Her vatandaşın bilmesi la
zımdır ki memleketimızde her tür
lü ahvalde zaruri maddeler için 
ne bugün ve ne de yarın bir •ı
kıntı ihtimali mevcut değildir. Bil
hasia ,Rıda maddeleri boldur. Ge. 
~en harpte ia.şe bakı1t1ından çe -
kilen musibetlerin tekerrür etmi • 
yeeeği muhakkak bilinmelidir. 

(DEVAMI 3 ünciL ıahi/edc) 

1 

Bununla benher, Bulgar rica -
linin Balkanlarda a~ır basmak za
manının huliıl ettiğine .kani ol -
duldarı anJa,ılrnaktadır. 

BuJı:ar B~vt•kili Filof'un Fili -
beve "aotLliı seyahatten sonra, 
Kral B '.>1 is de Bul.ııar Trnkyasında 
bir tl"ftiş seyahati vaJl!Xlış, köv -
lcrc kadar bu mıntakadaki vazi -
,.eti tetkik etmistir. 

Bu se"ahatin, oralardaki askeri 

hazırlıkh da al;ıkalı olduııu mu
hakkak.ta· Bv J,ııar tra.kvası j,;\ika
metine .;on günlerde mühim kuv
vetler ~öııderilmrştir. Bulrzarlar 
< rdu mevcudunu .se:ssiz 6adasız 
mütmnadiven vüheltıı t•ktedirler. 
Bu),garistandaki bütün cephane 
!ııbrikaları geceli f?[indüzlü işle -
mektedir. 

Siliih a~tına elman TÜtlkl<:r Dob-

.ASKER Gô~ILE CEPHELER 

Eaki doatların dü,manlığı 
Verdön kahramanlığından eser 1 

kalmıyacak kadar ihtiyarlamı.ş o
lan Mareşal Peten'in kıqduğu hü
kumet Almanya ve ltalya ile pek 1 
ağır bir mütareke kabul etti. lm-

1 
zalanan miitarekeye nazaran 
Trama bundan sonra mecburen 
İngiltereye karsı hasım vaziyetine 
düşecektir. 

Çünkü, Almanya ile İtalyanın 
lngiltereye karşı bQflıyacaklan 
mücadelede Fransız üs!eTinden ve 
menabiinden azami istifade ede -
cekleri şüphesizdir. 

lngiltereye teı>cih olunacak ha- 1 
ııa taarruzlarında Fransanın fi -

malindeki tayyare meydanlan pek' 
elverişlidir. Hara taal'ruzlarına ı 
mukabele için de düşmanın kul -
]andığı meydan !ara akın yapmak , 
zarureti vardır. Şu halde lngi!iz 
hara filoları Almanların kulla -
naca1'1arı Fransız meydanlanna, 
hangarlarına ve benzin depolarına 
mütemadi baskınlar yapmaqa 
mecbur kalacaklardır. Bu suretle 
o mıntakalardaki Fransız lıalkı 

tepelerine bomba yağdıran kıtvvet 
olarak lngi!izleri göreceklerdir. 
Bu halin zamanla ha&ıl edece~ 
teessür her halde İngiltere alıı11-

I DEVAMI 3 üncü ıohijed&l 

J'ransıa fil unnn cüztitamlarından birinde deniııi yoklayış 

EN o DAKİK 
italyanın Frans z 
çarpışması ıazı 

Londra 25 (A.A.)) - ruiyter bil-ı larının tam olarak blldırıhn ine 'i lı TPRr f n mü-
diliyor: ıntiıarcn, l'& >P İ'httm:ı.Her üzerır,- ta 

Fransız - İta!\ an mütareke şart-! de yalhminkr yürutiılmf!kted • rınır f 
+r .. li... ... le-
.... 1 t j 0-

( Devamı ve diğer telgraflar 3 üncü Siıyf a mızda ) 
Bugünkü düdük ç_E_R_Ç_E-VE ______ _,, _ _,,, . .._.,. 

te~rübesi iyi. Şerefli 
OetJCC Vermedi - Bize ~trefli bir sulh imka-

T ei< mil döire ve mües
seselere yeni canavar 

düdükleri konacek 
Bu 'Un s:ııbahleyin saat 11 de Ş<!h

rımızde alarm düdüklerinin tabna 
te<:rub.,.;i yaoı}mı,tır. 

Tecrübeye Galata ve Beyazıt 
YM"ın kulelerine telefonla veri
len mnir üzerine baslanıhnıştır. 
"ehriıınizin rnuhtelif mahallerine 
konukmuş olan 11 i elektrikle mü
teharrik ~J i el ile oolisler taraiın
d 8 rı 0 e'\,TIJen 52 düdükle bazı fab
rika ve trenlerin düdükleri de i"° 
tirak etmiştir. 

Bu düdüklerin .şe'hrin her tara
fından dm·ulup duvulmadı~ını 
kontrol jnjn muhtelif mıntaka -
larda 35 mmnur çalışıruştır. 

Vilıiyette vali muavini Halllkun 
reislij(inde itfaiye müdürü İhsan, 
seferberlik müdürü Ekremden 
mürekkep bir komisyon da kontrol 
ra,.,orları ve neticeyi tetkikle meş
gul olrnU$1ur. 
VALİ MUAVİNİNİN BEYANATI 

Bu sabahki aliirm işareti 3 da
kika (levanı etmiştir .• Fakat neti.. 
ce ı,ayanı memnuniyet görülme -
miştir. Çünkü 52 düdük birden 
çaldığı halde bir çok uzak semtler
de bunların se:;Jeri duyıılıtıamış ve 
seslerin çok yavaş, kısık olduğu an
lasılmışiır. Bu münasebetle vali 
muavini Halılk bir muharririmize 
. unları söylem iştir: 

(DEVAMI 3 üncü nhifedc) 

nını vermezler:se harbe de,·am 
edeceğiz!. 

Diye a\ az a\iaz ha, kıran 
(Petain) hiikiııneti. nihayet um
duğu şerellı •ıılhun mıı~nridi
mesi, şert'fJi mütareke: sartları 
altında ,iliıhuıı bıraktı. 

Bu şartların ~efesizlikıeki t~i. 
ni, ne tarih. ne ha~ al, ne akıl, 
ne hicap alır: ne düu~·a. ne ce
hennem kabul eder. Jo"akat '.\la· 
nşal (Petain) hül umeti almı~, 
kabul etmiştir. 

Geçen günkii yazımda, heııüz 
mütareke şartları maliıın değil· 
ken, hadiselerin selteplerlni ve 
&ayelerini bilenlerce bu şartla
rın şimdiden malum eldujruııu 
ve Fraııııayı mutlaka ııerefsia 
bir ölüme mahküm ederejfônl 
oöylemiştim. 

Şartl;ır belli oldu. Adem Ba
badan bu&iine kadar hi(bir d .. -
man. hasmını lıu kadar ağır bir 
hakarete liıyık ııöremedi; hi~bir 
hasım bu hakareti kabul etme. 
nin mümkün olduiıru!.u isbat 
edemedi. 

Birbirini bibbütün öldüriip 
yok edenleri bıliyoruz; fakat 
birbirini bu kadar zelil bir ha
yata mahkum edip, bu zilleti 
büsbütün namsız ve nif8DSJZ 
kalmıya tercih edenferi bilmi
yoruz; yeni öğı-endik. 

Fransa. o kadar şeref iz şart
lar altına ııirmeyi kabul etmi$
tlr ki, bıına karsı Bitler, edebi
yat .v.apmayı ~ok se,'en Hitlcr 
eö~·Ie diyebilirdi: 

- Yok, yok!. Ben sizi, t~klif 
eıieceiim ıartlar altında ,·asa-

sul ! 
mı.) ı;. raz.ı olınaktan tenzıb cdf'. 
rinı. Fransız tarihine ,.< rfanı
na hürn1t>tnn bunu t•rn dt'r. 
Bırakın ı> bıi>bıi i:ı 
) u , m<"ınll"ketınizı b 
ala ·ım, fa · t olünıd' .! 
n <r hafif • nncttıi:i ı 
altını!, ) a 
nuz gorı ıi' e~ im .. 

Artık n • ı J;. metrol r '"" 
hıl, ne tek fabrik, r ı I· 

lah, ne kk ;ıitın. ne tek arnla 
kan, \'C. nl' tt·k ... 

t~ .. telik f r.ın!-iız hiiP.• t"1İ, ı .. -
gc.I aJtındB i Fari~e donnıek 
hakkını kaıan.nıştır. Btll<i hu 
ka7..i.ılH"a ;\l:.ıre .. al (Pi-t~tin) Pa
ri•in i. tirdadı gözilc de ı. ıkar, 

Vak tile, bir muhanb•• ı a)·be.. 
den Fransa kralı şö)·le de nişti: 

- Herşr> ka) bedildi · '""'' 
ıni.i~te.sna .... 
Şimdi biri < ıksa da, ~'"le de

ıe: 

- Her ev kuanıldı: 'ere{ 
n1ii!litesn11 .•• 

\' e ha kn hiri tılı. ıp ... ' lece 
ılilıeltse: 

- Her~e> ka)·bedildi: rrcf de 
beraber ... 

lztıraplarını r.eheont·n1 cı~ın
... n üstün bildiğim haViki Fran
~ıdarın, \'a Alnıanlarılııı i ti
da)la tahanra tedarik cdııı in
tihar etmelt>rini, yahut hu \'a
zi~·eti ·k•rtal'n11ya te,.,<'hbii:-.ı et. 
nlrlerini btkliyorum .. Bt·nin1 gi
hı, idnde, Fran. ıdara 'e' gi ta
şımı insanların bu duygu'\UDU 
akakhk olmaktan kıırıarınıya 
nıemur, '.\ inr bu hakiki Fransız
lardır. 
NEciı' FAZU. IUSAKÜ.ll.EI( 
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elbisenize zarar veriyor. Kibritler 
neden böyle çakar a@az, vurdum 
duyımaz oldular .. Çöpü mü bozuk, 
voksa ucundaki eczasının terkibi 
mi değişti, ne oldu?. 

Kibritlerin iyi yanmas1 lazım ... 
Hoş, bu 1dbritle, dünyavı ateşe ve
recek de2iliz amma, sigaramızı ya
kacağız. ocnğımızı tutuşturacağız. 

ÇÖP KUTUSUNUN 

Yu oslavyaıM mer)'czi olan 
Bel,gı.ıtt<_:(. bir adamcağız, su içme 
hastal er na tu~lm~ • .günde 30 lit
re sı.ı ~or!J'IUŞ!. Bu kadar suyun 
adamm neresine gittiğini düşün
dükçe, insan ha5 ret içinde kalı • 
yor. Anlaşılan şu sırada, bu Yu -
gosla v çok ter d'Öküyordur. 

Fakat, bu adamın günde 30 litre 
su içebilmesi, bir noktadan daha 
şayanı hayret!. Öyle ya, lbıı mik
tarda içecek suyu nasıl bulabili
yor". Haddi varsa, gelsin de, İs
tanbulda içsin!. O zaman, bütün 
maaşın. su parası olarak \ermesi 
ıazımr. 

_!!QY ASI PEK LAzL'\f 

İKi_ BARDAıt 

SU ON KURUŞ 

İç cek su deyince, sıze başım
dan geçen bir hadiseyi anlata -
yım: Gecen .gün, şehrin sayfiye 
·vederinden birinde deniz kenarın
da bir gazinoya gittim. Yorgun ba
şımı biraz olsun dinlendireyim, 
deaim ... Bizim gibi adamlar, ne 
ker ... Buzlu bira getirtecek de
j?ihm ya ... Hfışa, haddime mi oüş
muş?. Bir kahve söyledim ... Tari
feye baktım: Kahve: 25 kuruş ... 
Ne ı e, dedik, 25 kuruşu bir kere 
,gözden cıkardık. 

Adam, kahveyi getirdi. Baktı.m, 
s11 vok ... Hava da sıcak ... Yahu, 
dedım. Su da getir... Pekala, de
di... Açık ve içinde iki bardaklık 
sıi olan bır şişe getirdi. Hesap gör
dük 35 kuruş... Anladım ki, iki 
bardak su on kuruş ..• 

İnsaf be yahu!. 
Ben bunu yazdım ya... Beledi

yede, bu işlere karışan daire hiç 
aldırlŞ etmez, yabu, o .gazino ne
resi. diye sormaz ..• Neden biliyor 
musunw:?. Çünkü, gazete vazl'Illi
Yalandır, diye, düşiınür!. 

KİBRİTLERDEN 

SİKAYET VAK 

Son zamanlarda kibrıtlerden de 
sikiıvet başladı. Efendim· bun -
lardan bir kısmı yanmıyor, bir 
sı.gara için üç dört tane ziyan edi
yorsunuz. Bir kısmı da, birden 
parlıyor, etrafa sıçrıyor, vüzünüze, 

Evvelki gün Karaköydcn geçi
yordum: Baktım, tramvay bekle. 
me yerindeki çöp kutusu, iki işçi 
tarafından yeşile boyanıyor. Za
ten, bu parmaklıklı eski demir çöp 
sepetleri "aktile yeşil imiş!. Za • 
manla rengini kaybetmiş. siyah, 
pis bir hal alınış ... 

İyi, hoş, çöp sepetleri pırıl pırıl 
boyalı olsun, temiz dursun, parla
s:n amma, ·bir taraftan da boyala
rın -ahalılığından bahsediyorurı. 
Bilmiyorum, boyuna tasarruf li
zım ~eldiğ'i ileri sürülürken c:la- · 
zım iş. ile celzem iş. i birbirinden 
ayırmağa dikkat etmiyor muyuz?. 

Bu kutular, bilfarz, 'ou sene bo. 
yanmasa ne olur?. 

TEMİZLİK 

LEVHALARI 
Bir zamanlar, schiıde temızliğe 

çok dikkat ediliyordu. Her tarafa 
afişler, ilanlar asılmıştı. Hakika
ten. caddeler biraz f arketmişti. 
Şimdi, yine berbet tabii. O temiz
lik mücadelesi bir moda ,gibi, gel
di. 1_1eçti... Afişler, temizlik husu
sundaki levhalar. tavsi~ e afisleri 
ve saire de kaldırıldı. 

Demek, artık bu sözlere lüzum 
yok ... BU.tün he~oorililer temiz
liği idrak ettiler. Fakat, Kadıköy
lüler, hala idrak etmemişler ki, 
geçen gün, Yoğurtçu rav ırı civa -
rından g~er}cen, orada, hala asılı 
duran o camekanlı levhalardan 
biııni gördüm. Ban.alım, Kadıköy
lüler, temizliği ne vakit anlıya -
caklar, o levha ne vakte kadar 
duracak?. 

Aziz Kadıköylüler, sakın bu 
sözlerimden alınmayın ha ... Kı -
zım sana söylü.,orum, gelinim. sen, 
anla! .•• 

ABMETBAUP 

1 Avrupa Harbinin Yeni Mesel~ 
Almanlar mahrumiyete 

nasıl katlandııar ? 
Ruhiyat ıtibarile bir tetkik tec

rübesi yapabilmek için, geçea 
barptenberi yuvarlak bir hesapla 
geçen yirmi sene zarfında Alınan
yada olup biten vekayiin Alman 
ınilleti üzerinde bll'aktığı tesirleri 
araştırmak, tahlil etmek ve bir 
neticeye varabilmek kolay olma. 
sa gerek. Halbuki bunun bugün 
liOD dere eJaemmiyeti vardır. '.ra ki 
Avrupa harbinin Almanlar için bu 
muvaffaki)'etli safhasuaa gelinci -
ye kadar Alman milletiaia ne 
duyduğuna dair az çok bir tahmi• 
Jiirütmek kabil olabilaia. 

Bunu teerübe etmek istiyea Av
rupai& tetkik erbabı yok değildir. 

Harbin başladıiı eylw ayaadaa 
beri Almanyada yiyecek. içeceiin 
ber şeyia Yeaikaya bağlandığı ve 
yaşamak için kayıtların gitgide 
arttığı malum. işte buradan tut
turarak aylardanberi biriktirilmiı 
malumattan bir aeticeye yarma· 
yı denemek 1stiyenlerin ilk ver
dikleri biikiim p oll17er: 
Sıkınth ltir ıaşayış i~inde gün 

pçirenler ~ malmuaiyetia bira 
daha aıalillğl pnler bir m4et tq. 1 
kil ettij:i pJri Alma•a. da biraz 
fazla yat, fasla '"er ltuhlaldan 
Pa itan• ltiiyük 1tir seYinçle 
~. 0.nn İ(İJl halkıa 
kuvvei maaeYİ)'esiai ,-iibeltmek 
lil:ım pliDce şekeria, yajuı vesi
kadaki IDiktaruu arttırmak earesi 
iluaal edilait 41eiihlir. 

Harp çıkıncıya kadar Alınanlar 
böyle de9ildi; diyorlar. Akpm o
lunca herkes evine çekilir, kah. 
veler boşalı11dı. Harp çıktıktan 
sonra ise artık evde duramamak 
'ba.fbllUfhr. 

Muhtelif Defl'İyatla Almanyada 
halka şöyle tavsiyelerde bulunul
duğu da oluyormuş: 
Eğlenmeli. Sinirlerin tuyikiai 

gevaetmeğe bakmalı. İşten çıktık
tan MDra ak$em1arı tiyatrey.!ı..si
nemaya, çaittıh kahveye ptmeH. 
Hep ciddi itlerle geçen hayatı tatb 
ı.u hale koJ"mak için neş'enia ça
resiai aramalL Ciddi işlerden IOD· 

ra neş' eli bir zaman geçirmek... İt
te hayatın muvazenesi için elzem 
olan kaide budur. 

939. 40 kışı Avrupada müatesna 
bir şiddetle hükmünü yapmıştır. 
Bu mevsimin mabt'umiyet, üzüntü 
aylan mtimküa olabildiği kadar 
bu kaideye riayet ederek geçiril
meie ujrqılmıfttr. 

Yn aylal'ı iM Avnpa luta'sı ü
zerindeki harp safhalama .. Al -
aanlann muvaffüiyetiae şahit 
olmakta•ır. Alman milletinia uit 
ratbğı zayiatın büyük olduğunu 
lııatırlatmaia ltnum yok. Fakat bu 
güa m.uvaffakiyetin aeş'esi içinde 
iken o zayiatı hesap etmek soaraki 
İf aörünü7or. 

ALI KEMAL SUNMAN 

1Temmuz~· 
bayramı fi· 

Çocuğa 
yardım 

PC>LİS 
Vt: 

MAHKElH ELER 

Yeni ihtlkar 
davaları 

-
Pazartesi gündüz ve 
gece yapılacak mera
simin tekrrıil programı 

hazırlandı 
1 temımuz ~azartesi !tiinü kutlu

lanacak olan deni;: .bavramı me -
rasbm programı dün kat'i şeklini 
aknıştır. 

Bu pro~rama ~re tekmil 2emi
ler lba~·r..,larla donatılacak ve saat 
tam 11 de Cumhuriı·ct aıbide3in
de saat 11,40 da Beşiktaşta Bar -
baro,, Hayrettın apaşa11 tüııbesi ö
nünde merasını yaoılacaiktır. 

Bu, ne iştir ? . Çocuk esirğeme kut1:1-
Fransanın kabul ettiti sulh şart- mu kongresi bu sabah 

lannı okuduktan sonra, Bordcaux d 
ua :ua.vi hükmettiği iddia olunan toplan 1 Fiat murakalbe komis:-ronu ye-
Petaiıı hükumetinin, ya.ı manya- Çocuk esirgeme kurumunun niden bazı tücearlan ihtikar su -
tize edilmiş, ya bii)tilenmiş, yahut iki yılda bir yapılan umumi heyet çile adliyeye veı.uni$ir. Bu meyan· 
da cfsunlanırus olduğuna inanaca- içtimaı bu sabah saat 10 daAnka- da Zindankapısında nalbur cad-
i!ı.nı eeldi. Çıldırmak işten değil.. rada yapılmıştır. desinde 358 numaralı mağ.izada 
İusırnıu tü~ l~ri diken diken olu- fü.t kongreye şehirimizden ve çivi ticareti yapan Aıbdu!:'1:ı,_ Gü-
yor. memleketimi.:in her tarafından ven de ayni iddia ile cbu sab:ıh ad-

Bütiin müstemlekeler, bittün muı-ahslar iştirak etmişlerdir. liv~·e tevdi olunmUitur. 
dışamlaki Fransrllar böyle şereL Toplantıda okunan rapordan an- Tahkikat evrakına göre; muma-
siz, ~erchiz değil, zelil ve rezil bir las~ldığına göre çocuk esirgeme ileyhin kilosu 27 .kuruşa satılması 
sulhu kabul etmekten ise, sonuna kurumunun muhtelif vilayet veka. icabeden çivileri 35 - 36 ıkuruşa 
kadar harbedilmesi lazım geldi - zalardaki şübe sayısı &50 yi bul _ sattıi1ı i11'bar olunmuş ve zabıta 
ğini bangır bangır bağırıyorlar.. mu-tur. Kurum son iki yıl içinde memurları devhal <lükkan civarın-

Öte tarafta, ihti)·ar PCtain, hali, ?fü bin 440 oocuğa ve çocuklu an- da tertibat alım.ışlardır. 
radyo ile protestolar iti'ın ederek neye muhtelif yardımlatda bu- Biraz sonra da Abdullah Güveni 
haklı ~ürünıneğe uğnşıyor. .:.ı d lunmuştur. Erzincanda çivi ticaretile mewnıl 

Bu merasiıme iştirak edecek o
lanlar saat 10 bucukta Galatasaray 
lisesı bar~esinde tıoplacaklar ve 
saat 10,55 de Taksim meydanına, 
oradaki nutu'klardan oonra Beşik
tıı-- ~eceklerdir. 

Z_!Y~lı Bor caux hükumeti, za- Erzincan fel3'ket zedelerinden 154 Fikri Ezcan adında birine 84 toıiba 
valtı Fran!llZ devlet adamlan!. _ Ya, yine Pctain cenaplarının, çocuğa Ankaradaki ç_ocuk yuvası- çiviyi kilıoou 36 kuruştan satarken 
Alman ordularmuı Bordcaux'ya na alınmış ve 99 rocuğa daleyli yakalamı.;lardır. 

OGÜNK.Ü RESMİ KÜŞATLAR 
VE GECE MERASİMİ 

O gün saat 16 da Haliçteki yeni 
liman atelvelerinin resmi küsadı 
yapılacak ve mütea..1<:abcn de Ga
btadaki yeni yolcu salonu mera
siımle açılacaktır. 

Gece saat 9 buçukta Galatadan 
ve Kad1köyünden hallnmızı hi -
ımilen Şirketihavriyenin ve Deniz
"'Ulları Kiaresinin birkaç vapuru 
'kalkacak ve donanmış diğer deniz 
merrodbinin de iştirak.ile deni.?Jde 
bir fener alayı tertip olunacaktır. 
Gece de saat 21 de lbir va'Purda da 
bak> verilecektir. 

oo---

Pirmemesi için HiUcre gönderdiği lise ve orta okullara gönderilmi- Diaer taraftan limon ihtikarı 
ricacı telgrafma ne dersiniz?. ştir. yaptığı zannile mahkemeye veri-

Biitün tarihte, düşnıanıua yal _ Kurum tekmil memlekette 23 lerek tevkif olunan ve cumartesi 
vararak, yakararak, kendi vaiam nisan günü rozet tevzi hasılatın • ~ünü asliye 4 üncü cezadaki mu-
üzerinde bir şehre şığınmak Iut _ dan geçen yıl ancak 1815 lira bir hakemesinin başlamasına intiza-
funa u'iramış bir başka hükumet varidat temin edebilmiş ve ayrıca ıren kelepçeli ellerile adliye ko-
~österemezsiniz. · 675J lira teberru olunmuştur. Di- ridorunun ıbir köşesinde tee<»sürün-' 

Fransa, bu sulhu, bu ağır şart- ğer varidatlarla birlikte bir yılda -.den uzun ımüd<lct viizü duvara dö-
ları kabul etmeseydi, ne olacaktı, kurumun temin ettiği .para 270 nük oturduJ1unu vazdı~ımız limon 
sanki"!. I'ransanın, Fransız milleti- bin lirayı bulmU$tur. tüccarı İl a KaraKasın davasına da 
nin başına daha bii)·ük, daha kor. Çocuk esirgeme kurumu bu yıl dün öoleden sonra ıdevam olun -
kunç felaket olarak ne gciccekti, da hayırlı faaliyetine :hızla devam muştur. 
sanki?. Bu ağır sulh şartlarının edecek ve şehrimizle di,i!er yer - Dünkü muhakemede dinlenen 
kabul edilişi Fransanın, Fransız !erde peyderpey çocuk dispanser- ehlivukufa göre mıntaka t _caret 
milletinin nesini kurtarıyor, san- leri de acacaktır. müdürlüğü limona 21 haziranda 
ki~ 00 İ 11 buçuk lira fiat tcsbit etmiş, Eı-

Şerefini mi:'. stiklalini mi, va- Su nıühürlerinde kin keyfiyeti ancak 22 haziranda 
tanmı ını!. Nesini?. 

l 1 k ? 
.gazetelerle ilim edebilmiştir ve bu 

Fransız hükiımeti, harbe girer- JO SUZ U mu ilana göre halde limonun tanesi 
ken, nasıl beceriksizlik göstcrmi• 2 b k 3 k ta t ı b'l ha l h b l ··-.. Cesme sularını bafüa memba a•ı- uçu.-, uruş n sa ı a ı e -

Selimiyede ..rılan 6 ıncı nalbant zır anamamıs, arp aş adığı ilk cektir. Bu ffat 18 haziranda ihti-

k 
~.. gu·'nlcrde, Meuse köprus·· u··ndea ha"- yu di\'erek yükselten bazı suı.· .. lar 1.~ • 

ursunun f al
·y t' ı.. 'h -c A.öl° suçilc mahkemeye verilen n-

a ı e ı •uU ay nı ave- lıyan tabiye hataları ile nasıl afal- hakkında belediyece taı\dbata ~e- -

Yeni Nalbant ve Hasta
bakıcılık kuralan 

tinde biteceiktir. ·ı.- . k ·ı k k 1 1 ya Karakaşın istediği fiata teva -
laınışsa, sulh talebinde, sulh şart- cı.uıesı te mı ayma a:m ıik ara fuk etmektedir. 

Trak•·arun köy ve kasaba arın - lan müzakeresinde de ayni uyu. bildirilımiştir. 
daki J?e& nalbantların bilszılerini ki · '-- Bilahare müddeiumumi iddia.. ,u uğu, aynı ueceriksizliği gös- Dit!er taraftan şehrimiz sucular arttırmak ve onları teknİk şart - termı""tı·r. namesini serdctmi$ ve mıntaka ti-., cemiyeti reisi, şişelere mü.hür tev- 'd" ı ·· ;; " ·· 1 f' t 
lara göre yetiştirmek J'!ayesile şeh- Battı balık yan gider!. caret mu ur u~unun u uorta ıa 
rimizde açılan bu kursların büyük REŞAT FEYZi zi eden belediye anomurlarının iyi bildlıip eksik malfunat verdiğini, 
f?"-dası .... örüldüöfüxfen yeni kurs- kontrol edi1mesi ica:bettiğini, Tas- ehlivukufa gönderilen nümuneler 
1ar açılması kararlast rılmıştır. NOT: -delen, Hünkar, Çırçır ve emsali için fiat tesbıt ettirmediği halde 

Diğer taraftan crönüllü hasta ba- Dünkü yazımın bazı kısımları ,gibi memba sularına ait mühür- bu fiatların ehlivukuf tarafından 
kıcı yetiştirmek üzere 4 üncü kurs feci tertip hataları yüzünden an~ lerin bu suretle Haımidiye ve em- tesbit oluıunuş ,gibi göserildiğini 
da av başında Aksaravdaki Kızılav !aşılmaz bir halde intişar etmiştir. sali sulara Joonulımasının önlen - ve saireyi ileri sürerek suçlunun 
hasta 'bakı:cı :hemsireler okulunda Okuyucularımdan özür dilerim. miş -0lacağını sövlm1istir. ihtikar yapmadığı sabit olduğunu 
faaliyete ~eçecektir. R. F. •09 söylemiş ve beraet istem~tir. 

-o-- Y CDl evlendirme solon• Müteakiben maznunun vekili de 

Samatya cinayeti katili Deniz ticaret mektebin- beraet talebinde bu1unmustur. ları yapılacak Neticede İlya Karakaşın ihtikar 
ne diyor ? de diploma merasimi Şehrimizıdefki eYlendirme me • SUÇU sabit görülememiş ve bera-

Evvelki gece Samatyada AYfl#! is- Deniz ticaret mekteıbinde bu vıl murlukları salonlarının ve beklmıe etiııe karar verilip tahliye okın-
minde ihtiyar bir kadını buğazını imtihanları muvaffakivetle bitiren yerlerinin çok dar olduitu anla - muştur. Mevcut limonları da i.ade 
~± "'e 'la yerı·nden varal=ak nl d .ı-.. Bilh . fazla olunacaktır. --~ • -v- J __ ....._,_ mezu arın ipJomaları merasim- Şıauı.o;tır. assa işı olan 
suretile öldürdürrı..nu yazıc:J:tğımız le verilecektir. Beyoğlu evlenme memurlu2unda KALAY MUHTEKİRi.ERİ 
İn~öllü manav Rüstem Sultan- Merasim önümüı.ıdeki pa7..artesi veni salon yapılması ve peyderpey Kalay ihtikarı suçile asliye 7 m-
ahmet 1 inci suTh ceza ımaJ:ıkeme- ız.ünü saat 14 de mektebin Orta _ diğer yerlerde de bekleme salon- ci ceza mahkemesine verilip tev
sine çı.kanlmış ve hakkında tev - köydeki binasında icra olunacak- lannın da eenişletnmesi karar - kil olunan Robeno Politinin mu-
kif kararı verilmiştir. tır. laştırılımıştır. bakemesine de dün devam olun. 

Katil sor.gusunda A:ırşenin tey- --<>- --<>- muştur. Neticede kalay fiatlarının 
zes· ld jtmı t kr mumaileybin yakalandığı tarihteki 
lık ı yoap~ak ~c~e t:yz!n~:~aroö Beyaz~t - Koska cadde- Harbiye - Taksim asfattı resmi Hatlarının sorulması için 

lira iste.dii!ini fakat verımed:iğini, a.. sınde faaliyet H b' , ·ı Taksi:m arasındaki muhakeme 1 temmuza talik olun-•'"' ar ı) e ı e . . muştur. 
'"enin ln~ölıde de kendisini zehir- :yolun asfalta cevrılımesıne hemen ---
Jme;le calıktıbnı, evlendirmelk i- Belediyece Beyazıt ile Kaska ibaşlanılacaıktı.r. Bu ic:e 100 bin lira B l h ~ . d . 
için kız buhna vadini de yapinadı-. arasında yapılan istimlaklerin~ __._.._ __ aktır. u Jl te rımız e yem 
x. ·• 1-•- aral ~tamamlanmış ve bu sahada bu:. ::11ll~ ~mı soy.-a..,. ve annıda buı Di~er taraftan f;opCU atı$ mek - mektep yapılamıyacak 
yüader.,.,.ıkan münakaşada ~zü lunan binalar yıktırılmıştır. Azam! tebi _ Davu~a _Maltepe asfaltı, 
dönürı vurd~iraf etmiştir. ~~dar~~ b~.da Süadive • mele caddesi TOi ineeatı Bazı malranei llısaU'enin azhiı 

da !belediyece müteahhide ihale v~ demir ihtiyacı dolayısile beleıliye 
(Jç ecnebi profeaör , O vaki~ de; Beyazıt. KoSka cad- olunmuştur. iJı-caatmdan bir ilusmının tehir edil-

i 
desi. Lileli - .Aiıılaray caddesi ııe- er ~ini yamu.stıık. 

şten çıkarıldı ~liğinde acılacaktır. Açık muhabere Taksiım Ye tepebaşı tiyatroları 

Polonyanın tanımnıs müstesrik- raftan şehrimiz üniversitesinde üc Fatihte marangoz Ahmet Tük- )le Şişlide yapılacak hastane ve 
lerinden Kovelski eahrimiz Ünl - ecnebi 'Pr.ofesör muavininin de mu- sele: Mektubunuzu alAkadar ma- stadyom inşaatı da bu yfuden ~ 
versitesinin Ttrkol<>ji 'Profesörlü • ıkaveleleri yenilenmemiş ve vazi- kama gönderdik. Cevap bekliyo - cikecektir. ~üne an2aje olunmu.stur. Dijter ta- felerine nilavet verilımistir. Avni sdbep yüııünden bu yıl 5eh-ruz. rimiı:de yeni ilk mektep binaları-

nın da yaptırılamıyaca4ı anlqd -
maktadır. 

[Av~upa Harbinin içinden ... J IKüÇÜK HABERLERi 

Romanyanın petrolü j lnıiltercnin yeni harp ı 
}bnanya Kralı 1924 de neıretti- gemileri 

ği bir kararname ile, Ramanva t . . . 
petrolterini a'ncak Romanyalıların n"•lız te7Pahlarında «eçen se-
isletelbilecejtini ilan etmişti. Bu ka- nederA>eri İI1$a halinde bulunan 
rarname ile petrol imtiyazlarını 55 harp ~emisi vardır. 5 zutılı, 3 
ellerinde tutan ecnebi şirketlerin tavyare gemisi, 12 kruvazör, 11 
ne büyük zarara uilradlıkların dü- destrover, 9 tahtelbahir
şünmek k.olaydır. Yaln~z R"Okfoller 
müessesi ibu .. üzden 70 milyon do
lar kayıbetti. 

•Besinci Corr<'• sistemindeki ye· 
ni zırhlılar 30 ımil süratindedirler. 
14 .ı>usluk onar topları vardır. 

* Tunadan limanımıza gelen ve 
.l'ransa kara suları haricindeki ek-

Son muharebede tayyare &ili _ aer gemiler gibi İngiliz bayrajı 
hının ne büyük bir kıymet oldu- çeken 38 gemiye iliveten Tuna -
ıu anlaşıldı. 1934 denberi t~ daki diğer l'ransız gemileri de 
?-.ava 'bütçesine 6\ÖYle bir bakabm: ı>eY~Y J(~tedirlel'. Bun -. Jarın hukUınettmıı;ce sabn alıııa-

lngı1iz ta11areciliii 

1934 senesınde 17,761,000 sterlin, · bil • · tah · ı··---ı. ... ..:ı.-
1935 senesinde 27,596,000, 1936 da ecıegı .--- rııın o ua~....w • 

n• de * Erzıncana yapılan ve yapı. 
50,7~,000-, 1-'l 82,500,000, 1938 lacak olan her n~vi ~yattan 
seeıısinde 185,800,000 ve nihayet demiryollarında % 30 tenzilat ic
_Reçen sene 200 milyon. rası için yeni bir kanun Iayın-

Görülüyor ki, tn.nltere hava mü- Büviik Millet Meclisine veril -
dafaasına her sene ~tt~ artan miı;tir. 

Bitaralko ............ Alman -
~aya gi4ip rıelealer, halt mümkün. 
olduiu kadar tetkik edebilenler 
wa.rdır. Baaların harp içindeki kış 
aylanada Almanyada gördükle -
rinden .-a vardıkları anlaşılı • 
yorclu: 

Alrnan ninde oturarak dört du
nr arnmda saatlerini geçirmek 
istem·yor. Çünkü e'\de oturmak 
l>ir"'Ok kot-kulu düŞfinceleri, istik. 
balın türlü endişelerini tazelemek 
tir. Saadeti kalbinde du3 anuyan 
için C\ de kapanmak kadar üztintü
lü ne olabilır?. Onun için Alman 
da gı· ndüıü ı inde ge(irerek oya
landıktan sonra geeeyt de yatıa
cı) a k dar hariçte ve eğlence yer
lerinde ~ek ibtiyaemdan ken
dini alamaımştll'. Parası otan eğ
lenee ağrunda sarfetntektea çe • 
kinmem·~ir. Çünkü yamn dü -
şünnıe e ltinm ginMmiıttfr. Ya
rıa o kadar meçhul olduktan son
ra bugunü mümkün olduğu kadu 
eitenerek, herşe:v i unutarak ıe -
(innenin earesi an11m1.mt>. Eldeki 
para de ~ ~yor. Eğer '1U'Ula 
kalına 1MıMıi ellleki para hiç ı~ 
aez olur. endişesi var4ı. İki hali 
.. ,.ıe mab1ese etlİJWlari 

Ticarette mutavassıtlar 
Romanya petrolleri cihanşümul 

bir ehemmiyeti haiz değildir. Fa
kat Avrupa bakımından vaziyet 
övle deti]dir. Alriıanya, kendi 
mcrhrukat ihtiyacının en zi.rade 
Roman' adan temin edilebileceai-

TaV"'·are ~eri yirmi itQ biıı 
tonluktur. Bu !!$.ilerin her biri 
580 tay,·ar:e nakledebilecektir. 

bii' ehemmivet vemıi8tlr. *Takas primlerinin ödenme -
~ lüzumlu drülep bü mesi ibedne çok miifkül bir vazi

tün tayyare istasvonları İP.-C- yete düşen ihraeat tacirleri An -Demir ihtikin, limon ihtikan, 
kumaş ihtikarı ve saire ve saire .. 
Son bil' yıl İ(inde, muhtelif mad
delerin (iat ,Uksekliği dolayısile, 
zengia olmuş kimseler bfle var. is
tanbulda mutavassıt (oktur. Bir 
mal hirinci elden sonra, halka ge
linciye kadar blnbir el dolaşır. 
~ ihtikarı yap.an kim!. Bu 

ellerden haaııisi?. Bunu evveli tes
bit etmek lizım. Aksi halde, y;pı
lan takibat, tah~kat boşuna gider. 
Fiatlara hakim olanlar herhalde, 
4aJaa fodaman tüccar4ır. Onlan 
sıgaya cekmek lizma. Bayat paha. 
hhiıma yiWle ııiabeti. vatandaş
lar iberiade ltissedilir hale gel -
miıtir. Bu tekilde istihlik azalır. 
İltillh\lda nahwı. memleketin 
umumi ik~ vniJ'eti ~ arzu 

••••• bİl1eY ....... BOBllAM-CBV AT 

ni bilmekt~ r . Roman a ise müt
hiş müşt-erw e elinden ıteldiği 
kadar m ukavemet etmektedir. Bir 
Fransız ~azetesinin vazdıi?ına ı?Ö
re 41nün briinde Almanlar ceb -
ren kuyulara el kovmab kalkar
larsa, Rumenler bu kuyulan daha 
evvelden atese vermiş olacaklar
dır. 

1916 da da Almanlar, Roıman:va
nın petrol havzasına trirdikleri za-
man. ancak vanJJ nlarla karşılaş -
mışlardı. Yirmi dört saat içinde 
he~y tahrio ediJmişti. Hadiseler 
ba.1 döndürücü bir suratle yüriidü-
ılil iç i • imdiden bu bakımdan bir 
hiiıkül'n verilemez. 

Bu ta\·yare ı?emllerinden her bi· 
ri 3 250,00() İngiliz liraı;ına mal o
lacakt.r. Zırhlılar i9e 5,750,000 tn
Piliz liraısına eıkacaktır. Alelade 
bir destroyer 450,000 sterline cık
maktad r . 

Alman amelesine 
hususi otomobil 

Alman hükumeti ·bütün amele
nin hususi bir otomobili olmasım 
arzu etmektedir. Bu maksatla do
kuz v üz marklık otomobiller imal 
edilecektir. Parası da amelenin 
maaslarından taksitle kesilecektir. 
$imdive k:adar otomobil almak i. 
~in 400 bin amele müracaat et -
mtştir. · 

· n'bı'd' y "l • d _L karaya bfi' heyet göndermeyi ka-
mlS ... ı . ır. e~ı erı e yapı ._. nrı.tırDUIİardır. 
tadır. PilıC>t yetiqtirmel ıçin an _ _&_ c:!-ı..-=-:-..ı alt f' ti .,....oc . ,.. ~.ı.ulUo\.le ın ıa arı .noi1 

trenmanlar metodik bir tarzda Ya· Jtüruştan 2150 kuruşa üaar düş. 
pılmaktadır. Filton tayyare ka· .. müştür. 
rar~abında csaıbah kuludtaları.. * Kalay ithalatçılanna % 15; 
ismi verilen tayyarelerle h~ perak..endecilerine % 10.. kalıp ha-
talimler ya.pılntaktadır. Iµıde nişadırlar için 1 inci ellere 

1 
% 25, toz balind~ nişadırlar için de 

talyanın kudreti ı inci ellere% 20 kir bırakılması 
dün fiat murakabe komisyonu ta
rafından kararlaştırıınu.tır. Pe -İngiliz ~azeteleri, İtalyan ordu

sundan bahsederken, bu ordunun 
kolayca dört milyona batik olabi
leceğini vazıyorlar. Bu «azetelere 
göre 1talvanların 2000 tayyaresi 
vardır. Bahriyesi de Akdenizin 
şeraitine ~re yapılmış, seyyal bir 
filodur. Fakat bu ordu ve donan-
ma ve hava filosu beaiiz tecrübe 
edilmemiştir. 

rakende nişadırcılara verilecek 
klr nisbeti benilı teabit olunma -
mıştır. * Gümrüklerde bekliyerı mü -
hlın miktarda kahve. müsaade ceL 
r- ·- olmasına rabnen el'an piya -
•Ja eıkanlmaımttır· * Romanya - Türkiye ticaret 
muahedesi Bükreita imza edilmi>
tir. 

Fransa niçin m1.ğ 
oldu? 

Yazan: AHMET ŞÜKRÜ 
Fraıısanın nıağliıbiyeti 1l 

tarihinin dönüm noktalarınd 
rini teşkil edecek bir hadise 

Fransanm 1940 muhare 
neden mağlup olduğunu iza 
kütüphaneler dolusu eserler 
lacaktır. Acaba Fransa nede 
lup olmuştur. Böyle büyiik 
üdisenin sebepleri kolay i 
lemez. F.sasen bu sebepler, b 
den zam'3n mesafesile uzakl 
daha iyi görülebilecektir. Tt 
abideyi iyice görebilmek ir 
•an uzaklaşmak lazım geldr 
Fakat Frauanm mağh'.ibi)e 
kında biri İngiliz, diğeri ae 
nz görüşii olmak üzere ik 
karşısındayız. 

1- Fransız görüşü Pete 
mes'ul bir dc ... kt adaJDı \'e 
taz bir asker tara{mdan iza 
miştir. Peten diyor ki, Fran 
harbinden sonra, ze\'ke dal 
kcri lıazırlıkta bulunmadı. 
zatmıız noksandı. Askerleri 
dL İngifü:lcr pek az ~ardı 
derdiler. 1918 senesinde Fra 
!>eraber harp yapan seksen 
lngiliz askeri \·arken, 1940 
sinde ancak on fırka \ardı. 
liibiyetinıizin sebepleri bun 

2- Diğer taraftan İngiliz 
şü. nıes'uliyeti Fransız erk~ 
bivesine yüklctmektedir. 

İngiliz radyoları bunu SÖ)' 

İngiliz gazeteleri ayni şeyi Y 
lar ve hatta İngiliz Başveki 
çil de iıııa yolile teyit etmiş 
kat en açık ifade ile Röyter 
sının Fransada'ki muhabiri 
fındaıı izah edilmiştir. l.\fll 
Fransanın mağlUbiyetini cf' 
başkumandanlığının askeri 
riyelerine> atfetmektedir. 
ki: cBaşkumandanlık, tankl. 
hava kuvvetlerinin cheınP11 

istis!!ar etmiş ,.e bunları ya 
silihlar olarak telakki eyle 
Fransız başkumandanlığı, . 
ve istihkam harbine güven• 
Almıınların kullanaca~ı ta 
velce gören Gl. de Gautle. 
ud'nun makine harbi haklt 
kitabından ilham alarak ta 
ta' yare imalini tavsiye et 
Halbuki başkumandanltğıll 
lefet; ile karştla~mıştır.» · 

İşte Fransanın ınağlubiye 
mil olan hakiki sebep bud 
makul ve mantıki sebep 
da Petenin söderi, kulaga, 
sn kumandasınm müdafaa 
geliyor. Eğer Petenio SÖY 
ni. Frans11; askerlerinin t 
ları eksik ise, bu Fransııı 
harbiyesinin ihmalindell 
bir neticedir. Fransız e 
biyesi, tankın ve tayyare • 
te oynıyacağı rolü anla 
lara ehemmiyet vermemit · 
sililılarm imalini tenıill 
Fransa zengia bir me111leke 
Fransız milleti de, partil 
sındaki ihtiliOara ve par 
claki münakaşalara rtai"nnePI 
bir zaman harp lıazırlıjı i 
ma celea fedaürlıkta• 
JDiıtir. r.rti miicadaald~ 
llaraıetli .... auu1a bile, 
ı..ni,.e teüittea daİDl'I 
rakıbn,.tır. Demek ki 
kimlaar..,..... llU•.ml:IPIR 
ceriksizliği ve yeni harp 
... icüma anlayama)'• 
Fransa .Wetinia ._. 
liketi cetirmittir. 
na.cır iulrWaM Mili 
usea Fraua bir me~ 
reltesi J'lltm•ıtır: ....... 
üa soma Weygaa ... 
...,,. ... mllharebesi• ..... 
li llllllauebe baldbtte ~ 
•ulaareltesİ Wle deiil4il'· 
eilideria Diinkerk yolile 
laarılledea lmrtara~il 
lrıslerilü tekrar FraataP 
mamalarJDlll selteöi, 
••ndee•• -.. olaa · 
~ almalarular. 
nkili ÇörtD b-• ..ı.tıllA 
elarak ulatmqtır. 
l'lalUlr harw..te ... ,__ 
1ar yapan, pfil avlaaa• • 
i(iııe ftşea kmnaatlaya 
•JammL 

Birimizin 08 
Hepimizin IJ! 

elediye1e teıelı 
Balkıg gazeteler~ • 

yet ve dileklerile bel~ 
sin hassasiyetle metr" 

1 

iu memnwı\yetle ~ 
ür. Ezcümkf..Fetlıihef el 
sinin bir mezbelelik._~ 
\ulunduku ve c;ok ~ 
bıralaldıtı hakkında ~~ 
nwnuzda intişar edeil .,.. 
1ucumuzun şikifeti de ~ 
ye reisl.iğince ehemırib'e 
zarı dikkate altDJJlJ.t ~· 
kılr cadde hemen teoJtl 
rilmiştir. 

Bu civarda otuna --~ 
lanmızdan aldıiJnıd ~ 
larda. belediyeaia ._ ~ 
.. yakpa aJika ve ~ 

··eM~· 



.-. ;, ....... ., .... ~ ._ ~- .; . ' . 1Muharebe Fransız' 
Af ri"1asına geçiyor 

• 
Alman tayyarelerinin lngiltereye yeni bir akını 
oııdra %5 (Hususi) - Alman 
Y•rl"leri dün gece, İngiltereye 
şı harbin bida:vetindeııberi en 

Yük bir hna hücumu J·apmış-

!ardır. Londrada alarm işareti üç 
saat devam etmis, fakat bornlıa 
atılmamı~tır. İngilterenin cenubu 

•arki haval'5indeki şehirlere de 
bombalar atılmıştır. Üc kişi öl
nıüş, altı kişi yaralanını~tır. 

yeni Romanya milli partisinin bir • • 
tamımı 

""kreş Z5 (A.A.)- Rador ajan. 
~!diriyor: Yeni milli parti tara

an nctıredilen bir tamime na-

F r ansadakİ 
tladrit 25 (A.A.)- Saint jeaa 
luz ve Bayonne mıntakaaında 
nsada harbetm~ olan ing;liz 
Polonyalı efradın ıemilere bin-

zaran zı yaşını bitiren lıer vatan- r hususi deftere kaydedilecekler ye 
daş şahsan yapacai!'ı talep üzerine Yahudiler partiye kaydolamıya -
nartiye ııirebilecektir. Ekalliyetler caklardır. 

son lngiliz kıt'aları da gidiyor 
dirilmesi için hazırlıklar ~·apıl - \ yesiui himaye etmek için Saint 
maktadır. inııiliz donaıııııasının bir jeaıı •de Luz açıklarında bulun -
çok cüzütamları bu irkap ameli • maktadır. 

uJ gar İ St anın Moskova sefirinin cenaze merasimi 
8ofya Z5 (A.A.)- Bulgar ajanSL Todor Christovuıı cenaze merasi- J Moskova sefaretine tayininden 

iriJ·or: Son günlerde Sovyet mi, kralın m.üıııessillcri, bükümet evvel Christov Bule:aristaıun An
• met merkezinde .-efat eden erkanı, kordıplon_ıa tik ,.e bir çok ı kara sefiri idi. 
kova Bulgar sefiri müteveffa dostlarının lıuzurıle yapılmıştır. 

Polonya Başvekiiinin radyoda bir hitabesi 
lon-:ira 25 (A.A.) - Reuter: \ . Ordularırr.ızın kısmı külli;inin besinde bulundu~u sırada. Fran -
~i karar11Mıını İnııilterede Jn.ailtereye avak. bastı.ı>ı şu anda sız cephe.inin inhidanıı i.htima -

uş olan Polonya Başvekili ve Polonya Cumhurreisi ve Polonya !ine karşı birinci ve ıkinci P-0lonya 
kırmandanı General Sikorski hükWrıeti namına resmen bevan fırkalarına, Isvi<:l"E"·e doüru lbir yol 

ak m radvoda Polonra mıl- etmek isterim ki, sarsılmaz irade- aorrmak emrini \'erdi.,in' bildirm ... 
ne hitap oderek. memleketi - mizdcn hız alarak, müstakil ve hür w sunu ilave ebmi<tir: 
müttefiklerin davasına sadık ?ir Polonva. icin kudretli İngiliz j Gelen ranorlara .[!Öre ikinci fır-

dığını teyit eLni tir. ımparatorlugunun yanıba~ında mü
1 
kamız ve birinci fırkamız~n unsur-

Ceneral Sikorski bilhassa şun- cadeleye de,·am edeceğiz. ı !arı bu emri ··erine ~etircrek u -
ı so· lemistir: General Sıık r.ki Fransız cep- mı.nmun takdirini kazanmL<Slardır. 

Japon filosu Hindiçini sularına gidiyor 
'lhkv~ 25 (A.A \ - İstefani ajan-[ . Jaıxın um.umi kararga.Jı.ı, .ia"on r sularına ·öndecme"c karar vermis 

on· fılosunun hır kısmını Hindiçini olduitunu ilin etmiştir. 

imdi n.a 
1 

olacak? 
(BMmakaleden devam) 

lerle tahlil ve mütalea mevzuu 
Ptığımız bu dönüm nok~~ınm 
ıl bir inkişa{ ve seyredec~gı !o
da kat'i hüküm vermerun ım
ı yoktur. Tek vazıh nokta Al
ya ve İtalyanın bütün güçleri 

İİil!'illere ile harbe devam ede
leri ve Büyük Britanya impa_ 
lor!uğunun merkezi olan Bri -
Ya adalarını evvelemirde hava

imhaya ve paraşiltç~le_rle iş
e tevessül eyliyeceklerıdır. Bu
tıla beraber bilhassa İtalyanlar
İngilizler araslJlda A~k•. müs-
lekelerinde de harbın şıddet. 

eccgi ve Cebelüttarıkın düşü -
lnıesine çalışılacağıdır. Fakat 
ııun haricinde öyle meseleler 
dır ki İlaha veya Almanya bu 
selelere te~as ettikleri ve teca
lerini yeni yeni istikanıetlcre 

~irdikleri takdirde muharebe 
ya harbi halini iktisap eder, 
iden yeniye beşeriyet kan ve 
nı tufanına tutulur. 

. llu itibarla şu anlard~ ~arbi _Je
hölgelere sirayet ettırı~ ettu -
tnck hususunda Bay Hıtler ve 

llsolini insanlık ve tarih huzu
llda yeni bir imtihana çekilmiı 
lunmaktadırlar. 
"-Yrrr~ Japonya. İspa~;va. A:me .. 

, StJvyet Kus~·a vazı~·etlcrı ~I: 
ılu gibi bitaraf \'e harp barıcı 
Vletlerin de Anupa buhranı 
l't,;ı~ındaki vaziyetleri \'ardır. 
l\tararlar \'e Bulı.:;arlar da bu 
ıi;-ctler içine dahillerdi~. iler
ide harbi dhansümııl bır hale 

'-1tınaınak ve y•ymanıak Hiiler 
it lltıısoliniuin elinde olduğu ka
~r bitaraf ve harp harici de•·let
"te de düşen nzifeler v~dır: . • 

llu doaüm nokta;ınıla bır mula
ıa menuu da bazı bitaraOarın 
ıı niza vesileleri \'e çıban l)ilr 

cıkararak emrivakiler ihdas 
tbilmeleridir ki, bu emrh:akil&-

11 de şekli ne olursa olsun ın•an. 
. ı )Tni ~·eni badirelere sevke! -
:te amil olabilir. 
lferhalde düuva hııhranlı, karı" 
, muammalı ·ve her vakitkin· 
it daha ziyade ihtimallere gebe 
iller arife<inde bulunuyor. 

ETEM İZZET BENiCE 

Münakalat Vekili 
Afyonda 

.._Ankara ~ (A.A.) - Buının Af
""t>d" l'ni l>+'ıedıye ve 1>09ta bı

ları, ?.Iünakal;it Vl'kili Alı Çe
<a"ı tarafından açılmı ır. 

-<>-

Bu sabahki trenle 
gelenler 

•-"u~oslav}adan 44, Romam·adan 
(' 9 Polonralı .rnulteci bu sabahki 
~111~ hrimizc gclmışlerdir. 
._lluJ p~stclı bir Macar tüccarı 
" chrımızden mal almak üzere 
~lıni tır. 

J .. Kals i. m.nde bir Ame -
alı gazeteci de mem lckehmiz

~ tetıkHder ,·apmak iç' n ge\ııılş
lit. 3 İnı?iliz ,.e ı Am rıkan mü

i.>ı, 2 Sovvet mal; ·cci.•i de 
~i tren yolcuları ara:.ında ou -
"ltlııaktadırlar. · 

• • • • • • 
ita/yanın Afrikada 
çarpışması lazım 
(1 inci salıifedeıı devam~ ' 

lacak mahiyettedir. 
Deyli Telaraf diyor ki: 
C"Inpiegne"den sonra, Muoolini 

irin i tenecek şey olarak. ,<ala ka
la lngıltcr ye kar;ı harekatta kul
lanılmak uzere deniz sahilleri ve 
Fran>ız mıi tomleke İmparatorlu
~undaki iısler kalmaktadır. İta! -
vanın asgari !bunları b,emi,,; ol -
du"u muhakkak teliıkki olunaılıiliı·. 
News Chironcle, a_yrıca su nliita -
lean ili.ve etmektedir: 

E<ter Musolini Tunusla vevahot 
Fransanın Afrikadaki arazisin -
den herhan<ıi bir yeri i~tivorsa, 
bunları elde edebilmesi için -..,-,ış
ması liizım gelecektir. l\lu~'Dlininin 
•·eni R<>ma imparat:orlugu müc& -
ses oknaktan ok uzaktır. 

Ingiliz azeteleri.. Ge.ıeral Dö 
Gaulle'un teskil et.ınek ı.ste<li_ği 
Fransız millı komite in" büvi.ık iti
matlarını kavdeyleınektedir. Dip
lomatik muharrirlerin bir C<>İ(u, 
Revnaud, Mandcll, Herriot, Blüm 
17ibi bir,-. k tan1nmı.ş Fransızların 
İnoıllereve el~rek bu koınlteve 
istirak edleceklt!rini söylemekt; -
dir. 

Time.:; g:ızetesi diyor ki: 
Fransa, İtalı <rn.n karsısında 

mağlUp oln1us d~gildir. Bu ~ebep
ten dolan, ıkind Fran ız te,Jimi
- eti çok daha ziyade zeliliıne iir. 

Times azete ı, ai.~ r t:ıraftan, , 
Fransızfar,n hlir olaruk bu. lun.. ı 
du~u \"erlerden alınan haberlerin 
bu hür Fransı~ların miıcadeleye 
de ·am azimlerini ı!Ö5terai~inı kay
dettıktrn sonra sö:deriııe ·ö;·le de
vam ediyor: 
Mareşal Pelenin ne bizzat ken

di askerlerinin. ne de Fransadaki 
Fransızların buyük ekscri.\etinin 

arzusuna tercüman oldu~u hiç de 
muhakkak değildir. Fransız as -
kerleri ve Fransız halkı Alman -
!arın dikte etmiş olduji'u şartların 
hacaletiver mahiyetinden halbcr -
dar edilmemiştir. Halbuki bu •arL 
!ar, Italvan taleplerı ile tamam -
!anınca. daha ziyade hacaletaver 
olarak kendisi_ni ı:öı.terecektir. E
ğer Bordo hükumetinin siyaseti bü
tün Fransız milleti taı alından ka
bul edılirse, Fransa, o zan!an, şim
diye kadar dlinyada işgal etmiş ol
du~ mevkii cbediven kavbeyliye_ 
cektır. Yabancı memleketlerde bu
lunan sadık Fransız vatandaı;ları, 
Fransanın bugünkü statüsünün ni
hai mahiyetli bir statl.i olarak hiç 
bir zaman kabul etmiyecek\erdir. 
Fransanın bugünkü gülünç istiklali 
i;e, her yerden zivade Amerika 
Birle~ik devletlerinde hakiki ma
na.sile anlaşılmaktadu·. 

Dcyli Telgraf di;-or ki: 
Manşın bu tarafında Fransız 

milletine karşı incinilmiş değildir. 
Fransrz milletini, menfur bir iha
netin kurbanı dü,müş cesur ve şeci 
dostlar olarak sclaıularız. Bizler 
bilil"Oruz ki: 
Fransanın ruhu, Bordo hükı'.ıme

liniıı öldüremi_veccği bir şeydir. 
Fransız milletinin iiksek ruhu, 
bu hükumetin hareketlerine hiç 
ka'1.şmı. jegiidir. O hükümet ki 
Fransız milletinin İ-e:vini almamış, 
Fransız milletini tem.il için hiçbir 
otorite elde etmemistir. 

O hükümet ki, kendi hacil tesli
miveti için bugün milli matem ilan 
edemiştir. Biz hürriyete ve şerefe ı 
tapan hakiki Fransaya dostluk e
limizi uzatıyoruz. Müşterek ezeli 
dii..51lıanımızın hesap vereceği gün 
"eldiği zanuın, bu Fransayı unut
mn·acağız. 

• • • • • 
Almanyada on gün, 

on g'ece şenlik 
Hitler Alman milletine hitaben 

bir beyanname neşretti 
İtalya, Fransa ile mütarekenin imza 

edildiğini Almanyaya bildirdi 
Ankara 25 (A.A.) . - Führerin 

karar.ırahmJ:ın: İtal~nn - Fran>ız 
miıtareke i dun W ·-:o da imzalan
mı ve 19,3" de Alman hükümcti
ne bı'dırilmi tır. A\ an ba ku -
mandanlı"ı 1,33 de her iki taraf da 
muhasaınata ruha ·et \"erilmesini 
emretmi<tir. 

Führl'r. Alman mil.eline kar<ı 
'11 hitı 1ta bulu!!mustur: 

•Aiti af adan az hır müddet 
i~;n.;1 cesur bir dü ı;ıana kar<ı za-

1 feri :azanruk. Garp.e harp bıt -
mı tir. Bu lı'.ıtfundan dolayı Alla
ha şükrediyoruz. Bütün Alman -
vada 10 2ün ~enlik yapılmasını 

ve bütün kiliselerde 7 gün çan ça_ 
lınmasını emrediyorum .• 

İmza: Adoli Hitler 
Fransız - İtalyan mütarekesinin 

imzasından sonra Rwnada neş -
rolunan tebli~· Bugün 24 haziran
da, saat 19,15 de mütareke imza -
lan:ını · ve Alman hükumeti imza
dan haberdar ediJmi,tir. 

Dr. Hatız -Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTElIASSISI : 
Divanyolıı 101 • 

:\tua.yf"Dt saatleri: !.5 - G. Tel: ZZ398 
· . 

(1 inci sahifed= devam) 
nan kuv\'c!lerile işgale kalkması 
beklenebilir. 

Ancak Fransız donann1asının 
nas,ı hir \'aziyct alacağı da zihin. 
leri ıue..,gul etmektedir. Şin1Jiki 
halde donanma te•liın olmamak 
korarındadu·. Fakat Fransada mn
h:ıs.l.matın durıuuş olmasının Fraıı
~ız donanması üzerinde de tesir 
bırakır.ası muhtemeldir. 

lngiliz hükumeti, Bordodaki 
sefirini geri çağırmış olmakla be
raber, Peten hükumeti ile diplo
ınatik münaseb11tı kesmiş değildir. 

Dün gtte, saat 1,35 den itibaren 
bütiiıı Fransız cephelerinde ateş 
kesilmiştir. Fakat mütarekeyi geç 
haber alaıı bazı kıt'aların bu s;ı -
baha kadar ateşi devam etmekte 
idi. 

Fran<a ile Almaııya ve İtalya 
arasında münferit :.;ulh müznkcrcsi 
henü~ mevzuu bahis değildır. Çün
kü Fransız miitarck.,,.;le AHupa.. 
da harn bitn1i · sa)ılauıaz. Şiıudi 
Alınanya ile İngHterc kaı·!iı k.ar
~ı~ a ıYelıniş \·aziyettedirler. l\fuha
robe!1i11 bu } t"nİ safhasının ne su
re ile hık!şa( eclecC't:i rlc kestirii -
rne-z. ~na;iHz ıne!:a:Hiuıtc hi~ bcd· . 
binlik yoktur. 1 

Londrnda bultıı.an Frans?Z Ge- 1 

neraii Dö Gol mütare!...cnin imza .. f 
•ına raj.T"~cnt ınuha~a ... ~tın dc"am 1 
cdcc .. t;:ini ve f'ran ız filosu.11..!n te:>
liın olnct!~n~ iuanntadı;{.nl bcJan 
ehni,,.tir. Fransız milli komitesi 
Fransadoa yükkk ~ahsiyetlerin 
gelınc,iııi ve koınileye iltihak et
mesini beklemektedir .Eski Baş
\'ekil Rcynonun konıitc;>·e iltiha -
kı.,a muhakkak nazarile bakılmak
tadtr. 

İn,;iliz hi.ikfuncti. Frnn.s.ız müs
teınl!:kc imparatorluğunun mali 
ihtiyaçlarını üzerine alacaktır. 

C'örril bugüu öğleden sonra a_ 
vanı kamarasında harp vaziyeti 
hakkında izahat verecektir. 

Bordodan bildirildiğine göre, 
bu şehirde bulunan ayan ve meb
usan az:ısı bir içtinıa yapınış!ar, 
hükümet nazuı Lava! ve Dahiliye 
Nazırı Marke meclis aza•mdan 
Mareşal Petenin etrafında toplanıp 
kalmalarını rica etmişlerdir. 

Ameıika hükUmeti henüz Lond
rada te~kkül eden Fransız komi
tesini tanıu1ağa karar ,·ermemiş_ 
tir. 

Fr:ınsa ile muharebe kesilmişse 
de, İn~iltcre ile devam etmekte· 
dir. Dün 60 kadar İtalyan ta)·yare
si Malta üzerinde uçarak bombalar 
atmışlardır. Beş kişi yaralanmış
tır. İki İtalyan tayyaresi diişürül-
mü.~tür. . 
Fransız - İtalyan mütarekesin

den sonra Afrikadaki vaziyetin 
ruisıl bir safha alacağı buırün ya. 
rın belli olacaktır. Malô.ındur ki, 
Fransız müstemlekeleri mukave
met kararıııdan vazgeçmiş değil
lerdir. 

Fransa dı•ındaki bütün Frannz
lar, mu.kaven1ete devanı edilmesi
ni istcmekteclir. Frausa dahilinde 
ist-, Fran :z ordusu bu sabahtan i
tibaren silahlarını te,firn etmege 
başlamıştır. 

İstihbarat nczaretiniıı parla -
nıeııto &ekrctcri Njcol:.on bu ak. 
~anı l'adyı:ıda sö~ !ediği hir nutukta 
ezeumlc demiştir ki: 

nu hatbin il~tice··i ~a)nız kara
da değil. ayni ı.aınand::ı ~on safha
larında de!l'zde ve havalard3 belli 
olacaktır. Okyar.oslar şimdiden 
bizimdir. Havalarda faikiyeti ka
zanacaennız .,.ün t ... e çok uzak de
ğildir. Ka~ n:ı..,l:ırımız düşman:n
kiııden çok bü::ük. pilotlarımızın 
e\Safı çok } üksektir. O gün zafe
rin ~Hnii ol.:ıcaktır. 

Ticaret Vekilin in 
yeni beyanatı 
(1 inci sahifeden devamj 

Diğer taraftan hiılen mevcut o
lan ihracat vo!larından azami !S

tifade edecc;?iz. Lakın elimizdeki 
stoklar ancak Balka,,Jardan yapı
lacak talepleri darlı'.<la karşılı -
yacak miktardadır. 

Tütün ihracatı hakkındaki şi _ 
kayetler ehemmiyetle tetkik olun
maktadır. 

Harici satışların tek eltien ida
resindeki mahzurları ctrafile tet
kik edip tedbirlerimizi ona göre 
Almayı daha faydalı buluyoruz.• 

Bu ar kra ın 
teftiş seyahatı 
(1 inci sahifeden devam) 

rica hududuna ııönderilırnektedir. 
Bul~arlar hu huduttaki tahşidatı 
da arttırmı.şlaroır. 

Sivillerin elindeki, tüfenk, ta -
banca ve dürbünlerin müsadere
sine dl"Va medi1rnt'lrtedir. Tekalifi 
haııbive yolilc sivıllerclen toplan
ma:;ı emredilen ma<l<leleri gizle -
venler vüz ıbin leva para ct?zasile 
on "ıl lıaose ıınahkO.m edilecek -
!erdir. 

Bu sabahtan itibaren meriyet 
meddine ~iren sivil seferberlik 
kanunu ile grev ilim ettiği bildi -
rilon 20 bin tütün amelc>sinin tek
rar is ba ına getirilobi1mesi umul
maktadcr. n:"'ln bu haz ı ı klar 
Bul~ar halkında Bulgar hükume
tinin ah\ ali fe\'!<ala<le teıJl:ıirleri 
n;ahi•·(\Li kanaatini hasıl eL:nistir. 

Bulıı:ı.r - Alman ikültiir anlas -

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci sahifeden devam) 

hine şiddetli bir infial halinde te
celli edecektir. 

Deniz üsleri için de ayni hal 
mevzuu bahstir. 
Yakın bir istikbalde meydana r 

çıkacak olan bu haleti TUlıiyenin 
ve bu aksü!ıimelin emareleri dalıa 
şimdiden görünmeqe başlamı~tır. 

fngili:ler Fransamn istiklalini 
kurtarmak üzeTe bir milli komite 
teşkil eden General dö Gol'ü Peterı 
hübinıetine teTcilı etti!iini rPıtnıen 
bildird:ler. Hatta bugünden Fran
sadai:i elçilerini geri çaqırarak 

Fransa ile._siııas.i müna..,~betle_rini 'I 

kestiler. Aqır mutarekenın do<Jur
d11ğu bu ı·a=i11et1eTden maada, cep-

1 
1ıelerdeki hataların millet na=arın-. 
da örtbas ecı;ım.esi bugünkü Fran- ' 
sız ltükılmetiııin aradığı fırsat -
lcrrdan biridir. İngilizler tarafın -
dan az yardım gôrmilş olmanın 

kabahatleri tevil politikasında mü
lıim bir 1ıer tutacaqı da.ma!ılmdur.1 
l' e bö11lece koca Fransa •eski dost' 
dii.ş1nan olma:• düsturunu·n tama

mile aksi bir t'aoiyete düşmi4 o -

larak •e•ki dost di4man olur• sö
zünü maii!ıibiyetlerıniıt alameti 
farikası gibi bundan •onraki tari-
1ıind~ sürükleuip qidecektir. 

ması do1ayı.silc ,~-:ınılan nesriyat ise 
Alımanyava karsı a&;terilen mu -
habbetin acık ifadesi seklinde tef
sir olunmaktadır. 

Di lfer ta raftan gazeteler, Sov -
- ~tıerden ba~eder le~ken, son im
zalanan mabbuat anla'1!llası dola
yısile ·Slav kardeşligine doğru• 
güzel bir yol tutulmuş olduğunu 
telbarüz ettirmektedir. SoYyetlerle 
Yuıroslavya arasında siyasi mü -
nasebetlerin tekrar tesis l'dilmi1! 
o1masını da memnuniyetle karşı
lamaktadoır. 

Yuı:osıa,·,·a, SO\'Yet dostlıı~una 
büyük bir kıymet vermekte ve 
Mo~ova .. a göndereceği sefirin 
c:ılısiveti üzerinde dikkatli bulun
maktadır. Bir riva;;ete göre, Hır
vat lideri d'>ktor l\Ia.Ç<!k, iki mem
leket arasındaki m(inasebetlerin 
tarsini için Moskovaya ııidecektir 

Bugünkü düdük 
tecrübeleri 

(1 inci sahifeden devam) 
c- Bilhassa ev ve apartıman

lar.n alt katlarında, uzak semtler
de bulunanlar idn bu düdük ses
lerinin duyulmasına imkan bu _ 
lunmadıltı anlaşılmıştır. Binaen
ale•·h düdükleri say.ıı;ı arttırılıp 
sesleri kuvvetlendirilecektir .• 

Dii\er taraftan şehrimizdeki tek
mil resmi müessese ve dairelerle 
büyük is yerle<"ine de birer cana
var düdüğü konulması kararlaştı
rılmıştır. 

Dük dö Vindsör 
Madrid'de 

Madrit 25 (A.A.) - Dük ve dü
<es de Windsor cvveL~i gece ma
i··ctlerile beraber l\fa<lridc gel -
mi,lerdir. Dük mı.;vasalatını müte
akı~ İn~ilter~ sefiri Sir Hoare ile 
ı?ÖrÜ';llllÜŞtür. 

Dük birkac gün Madridde kala
caktır. 

Nikah 
Temyiz Mahkemesi reislerin -

den Bay Ce\'ad Gücün'ün kızı 
S~liha Gücün ile Mülkiye Ba;
müfettiş müteokaidi Bar Hüsnü 
To!<öz'ıin ol{lu Nafıa \-eka1'?1i 
Yüksek Mühen<lislerınden \'.iuhid
din Toköz'ün nfölhları dün An
kara Belediye salonunda vaoıl
mıştır. Tarafeyne uzun ve me'l 'ut 
bir ha'·at dileriz. 

SON 11ELCRAF'm t11 

Reşit PaŞanın Hatıratı' 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
Ya,.aolBT: 

'6ker.ıl.?r F. SERTELLi u~d .. ı Re,iı YULARKIRAN 

Telgraflar teati edilirken, halkda 
da galeyan başlamıştı 

-ittihat ve Terakki merkezi u
mumisi Rumelinin ve memleketin 
her tarafında hürriyetin ilanı ka
rarını vermiş ve faaliyete geçmişti. 
Screzde dağıtılan beyannameler_ 
den bir tanesini de İsmail Hakkı 
Bey getirnılşti. 

Kasahadan iki saat uzakla~mış 
ve Karasuya yakla~mış bulunu .. 
yordak. Uza!i.tau ,.e arkaıuı:ıdan 
biri dörtnal 'e>i bize doğru geldi-
.. h b . d ' gını a er verı.yor u. Babanı ara-

bayı durdnro.lu ve i~inde ayağa 
kalktık. Gelenler genç bir zabit, 
~L"kU~Judaki de ı1cferi idi. 
ll~bant.- N'erİ.}'C C\'loİt? diye 

sordu. 
Zabit.- ~fonliği uyandmnağa 

gidi)orunıt pa~am dedı. 
Uabaııı.- Allah muinin olsun 

e' LdtJ.n .. lııl.ahclcsinde bulundu. 
Bir zahitle iki hvJrimiz doJu -

dizgin tozu dun1aoa k:ıtarak biz
den uz3klaştılar. 

O i~mini l>lic bihnediğimiz genç 
zabitin bati, gözJ~riııdcki şinı~ekli 
mano. i~imtloki kJ) na;,ı öyle heye
cana ~{;(rı!i · :, ~radan 30 kü~ur 
sene geçmiş olrr.:ı~ın:ı r:tğınen, bo-
f::ı'Znr.ı hıçkırJkl r sarmadan, bu 
ıı .. rıra,ı li1ıeli)crncnı. 

"'"'iHİrl · arJan ananaıı~ tre. 
ninıiz ıki at ri•tar1a kol tı. Sc .. ·ez 
l t ·1~' ununa girerkc-n su tulumba- / 
sı lıi7asından i tas;, cnun Obur u
CLLna kauar bıncnl.ınç doln olıtu
ğvnu gördük. Ga~!.ı c~raf, nıute· 
bl·rau, L.u• •~l-ıdı:.nJ...:r ,.c ınenH.ırin. 
bir b·tndo mtzı'<a \ c bir tabur &S· 

kcr. 0l'ların arknsınd3 ahali. Mı
zıka cnlıyor. 

Tı·cn durur durıua.ı ) akı~lkh bir 
erkanıharp kol.:ıtJa:>ı askere scLım 
dur •mri verdi \'e elindeki (tplak 
kılıçla trenden inen babama !>eıa,n 
,·ererek.:. 

- Pa~am tal>urmııla Dra:n.ıyı 
uyandıruı..s.ı;:a giıli.yoruz. dedi. 

ilu '~' Büyük '.°l'lillet M~cli>inde 
aza olan \e Giritli Ruşen Bey diye 
tauılaıı zattır. 

llabnm da mukabelede >e mu.. 
\·affakiyet tcmcnııisiude bulunı:lu. 
Ru~cn B~y ask-erltrilc bizu11 indi
ğimiz trene bindiler. Bilahare bu 
zattan v ine ha hsedeceğiz. Babaın 
kendisini İ!>tikbale gelenlerle ve 
balkın ya•asın hürriyet, adalet, 
müsavat nidaları arasından doğ -
ruca telgrafhaneye gitti , .• orada 
c. Yıkılan müessese. ismindeki ese
rinin 7 inci sahifesinde Süleyman 
Nazif merhumun Sultan Hamitten 
bahsederken: cBinbir isyanı bas
tırmış olan eski kurt, Serez muta
sarrıfınm iki satırlık telgrafname
sine nHı yiiz •enelik istipdadını fe_ 
da cttığini soylediği telgraHarı 
çekmiş ve netice alınıncıya kadar 
da makine başından ayrılmamıştı. 

lla\·anıu sıcaklığı, telgrafhaneyi 
dolduran halkm kalnbalı;iı ve ıb
tintal vaziyetin \ erdig:i he) ecan
dan evden getirttiği ikinci [esi bile 
kafasının tepe>inde terdeıı biizul
miiştü. 

Burada cereyan eden nıuhabe -
ralın birer suretini, o sırada ora
larda bulunan erkanıharp mira -
layı Ahmet Refik Beye de ver • 
uıi,ti. (Asıllarını şimdi neşredi
yoruz.) 

Bir taraftan telgraf muhaberatı 
idare edilirken, telgrafhane önün
de biriken halk zsman zaRtan gale
yana geliyor, nutuklar irat ~
yordu. Yaşasın hürriyet, kanunu 
esas~ me rutiyet avazeleri yükse
li~·ordu. Bu meyanda Serez eşra -
fından Nqit Beyin irat eyledlii 
nutuk ve cemiyetin diğer bir be. 
yanııamesi tabedilerek ayrıca a
haliye dağıtıldı. (Naşi! Beyin nut
ku - Vesika: T. 54). 

«Meşhur beyanname» 
Naşit Beyin nutku 

cMuhterem vatandaşlar, aziz 
kardeşler! 

.Birrok senelerdir mukaddes 
bün> ei vatanı hain bir kurt gibi 
kemiren ve hukuku hürriyet •e in
saniyeti pa.mali tahkir edeıı idarei 
hazıranın alçak \'e alçak olduğu 
için elbette korkak olması lazım 
gelen bir .süru taraftarları önünde 

milleti o.maniye iiciz bir kadın gi
bi cebin ve mütereddit kaldı. Yüz 
senedir fazilet ,.e hürriyet yerde 
sürÜ!ldü. Zulüm ve hıyanet bir 
eklili mefharet "ibi hepimizin ba_ 
sında tasındı. Çünkü .. Evet .. Çünkü 
biz o hıyanetin silahı gadrini ken-

di ellerimizle bilmiyerek bilediL 
Sükütumuzla, kabulümuzle, -
kenetimizle bugüne kadar hürri
yeti bilen milltlerde kadınlııaa 
bile kabul edemiyeceği ve teneıaıW 
edemiyeceği bir aciz ve zilletle Wıı 
bu istipdadı besledik ve büyüttlk. 
iste bu,;in nattıusuınuzu, şanı ta
rih ecdadımızı ayaklar altıncbı, 
dünyanııı enıarı talılr.ir ve tezyifi 
önünde zelil bıraktık. Binaenaleyllı 
bn kad3r zamandır hukuku i
ni•·emizin sinei ma!iuıniyeti ii%e.ri
ne bir k3bu.su hı) anet gibi çö!lea 
bu heyula) ı mezalimin ihatai mel 
unanc. ine, fikirlerin1izin ınukacl
des ce\'elinı hiiıriyetine e~dadı a
benin çeken amelei hıyauetin ka:. 
nıraıı yırtıcı tırnaklarına, k~ 

larıınızı parçalı~ an zincir sesleri
ne, vicdaıılnrın1ızı taz)·iki huniai 
altına alan katil pençelerine, eveC.. 
bütiin bunbra ebedi...-eu bitıııa 
verilerek zaman geldi. 

(Devamı var) 

327 doğumlulav 
Emınön ynbancı ,\s. &ube inden: 

1 - llar ç ıube1er hailtından olup d 
yabancı EmınOnu M. ş b ınde Y.syıt 

bulun.an \e mu,a.u;a 1 :. hizınetinı ya 
y W n k' de 1 bil· J.m 3. 

! r ıl'.1 t~r:ıh .'.lden tıb:ı.ren b• 
h ft ıt nde bchemtohal yalı ncı Eml 
noau A • şubesine muracaat etınc en 

2 - Bu da\ete c:'lbtt ct.:nıyen 32' 
dog As. ce .ıunun n nn> 
adde\ 63 .... o a bUAUl 1 eruw 
g•Jrc c 'Z 1 ıdıır' 
kemelere 'eril<"Ct"kler ıan olunur. 

- Dalg:ı. Uzımluğu: -ı 
1648 nı. 182 Kc/s. 120 Kw. 

T.A.P. ~Li m. 94.;5 Kc/s. 120 Kw 
T.A.Q. 19.iam. 15195 Kc/s. 2~ 

18,-
18,05 
18,30 
19,-
19,45 
20,-
20,15 

Program 
llfii::ik: Caıbant (u<, 
Çocuk saati 
Mii.z!k Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Konuşma (çiftçinin S<t'lti) 
Jlfü .. 'ik: Anı.ara Radyon 
küme ses ve saz hevetı 

21, Konuşma (ikıısat ve Hukıı.lc 
saati) 

21,20 Serbest saat 
21,30 Konuşma (Rady<> gcı.ı:eu-

ıi) 
21,45 Küçük orkestra 
22,30 Ajans haberleri 
22,45 Müzik: Küçük orkestnı 
23,- Mibk: Ca:bant (pi.) 
23,25 Yarınki program ve b 

panış. 

Gayrimenkul lllbf ilıiaı 
Bol\ ad.o icra meınurluğ.undan: 

Bolvadinde avukat Sadık Durm~a 

bor~lu Bolvadın Cay nahıyesı.nua yeni 
rnahllle::ı. nden Haylamaz oğla fI;ıcı 

AbdL:.in tahtı tasarrufunda tapunun. 
mart 336 ta.rib 50 sayısında kayıtlı Ca
yın Boztoprak me\ k:ıındeki prk.:ıa. 

kız oglu \'ari:sleı·i, garlıcn kıı oğlu Mu
sa, şımalen Cırık: oğlu Abd.il, cenuben. 
l\ılur~eı oglu Ali : · ~ ınabdut mahcuz 
400 lira degerrude bes dönüm tarla açılı 
arttırma auretile satıhga çık.arı~tır. 
Birinci arttırma 25/7 /940 tarihine n1u
sadif perşembe günü saat 14 de Bol -
vadin icra dairesinde icra edilerek mıa
hemmen kıymetin yüzde 75 ini buld.,._ 

takdirde en çok arttırana verılecektir. 
Böyle bir bedelle talip zuh-.ır etmcz.:;e 
son arttıranın taahhüdü baki ka~1a1ıc 
suretile arttırma 15 gün temdit echle -
rek. 8/8/940 tarihine ntU->adi! pe entbt 

günü ayni saat ve :yat nıahalde ıcra 
edilerek muhammen kıymetin yuzde 
75 ini geçtigı takdirde en Çılk artlırana 

satılac:ıktır. (Böyle bir bedel le ta:ııp 

çıkmazsa satış geri bı.rakıt:ırak l>->rc 
2~30 ıyılı kanuna tevfikan tel"·ı cd.l('
cektir.) 

Arthr!naya iştirak için muh e-n 
kıymetin yuzde 7,5 ğu r...: bet nJe pey 
akçesi 'eya milli b'1" ba:ık.anm te i
nat ınektubunun ıbrazı mecblll dır. 
ş rtname 1Jrilii nandan it bru en her 
giın 940. 183 do:::y3 .ayıs• fle•a .:k O • ..lu
gLından fazla malUmat a1ma • ist .. en
lerin d ·ı e iz.e mCiracaatları ilin olu-
nur. 940/183 

~KACITÇILARA ...... 
Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle .nuteahbide 

verilmeyip doğrudan doirtJya idaremiz tarafından satılığa çıkarı
lacaktır. 

500 kilodan a .. ğı olmamak üzere talip bulonanlarm her hafta 
pazarte•i gönleri sabahleyin saat 9 - 11 arasında pzetemiz idare 
müdtlrlüj(ilne müracaatları. • 
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Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: 

Sahalı: oğlu Yen·anı M..ıciyan ıle ~ral ıı-n k - ismet Zeliha. 
~nerla Sadi ol'lu Ali Saip ve Ahmet oğlu Hamdi Pi.nelimin ve N.l.kolA 

oğlu Yorei Karayonopol06Un şayıan ve müştıereken mutasarrıf bulunduk -

lan Beyoğlunda Asma ımesdl mah;ıllesinin İstiklAI caddesinde eskl 284, 
286, 288. 288 mükerrer ve yeni 230, 232, 23•, 236 No. Jarla mura.k.kam 

olup bunlardan 236 No. !ısı zemin katında bir me!hal, birinci kat..ı ü~ oda 
bir sofa, ikinci katta bir tarasa \'e camekan He talıdit edılmiş bir .alon

dan mürekkep fotografbane olarak kulla.rulmalı:ta ve 232, 234 No. !ar 238 
No. lu fotocrafhanenin zemin katını teşkil etm"kte ve tahtaperde ile müf

rez bir ıelı:ilde ııaatçi "" ppkacı dükk!nları olarak lr.ullanılmakta "" 236 

No. lusn 110kaktan bir koridor ile girilen büyük bir salon, iki tarafında 

zemin katında bir mutfak ve arka tarafında 

ha!Alar ve muttatın Oe«lnde ilı:l oddan ibaret evvelce bor olarak kullanı
lan Lcmdra birahanesi namile ma ı ut ıamamı - ı~ ve tez;yinattao iri ola

rak - 54,000 e\11 altı bin linı. kıymeti muhammenesinde olan kArııir bina 
ıuyuunun izalesi .zımnında açık arttırmıya konulmuştur. Birinci açık art
tırması 31/7/1140 tarihine teııadü! eden çarpmba &Onu ıaat 14 den 18 ya 
kadar Be;roğ!u ııulb mahkemeleri başkiıliplitıl nezdinde yapılacaktır. Art

tırma bedeli mubmamen kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en aoo 

arttıranın taahhüdü baki kalmak Uzett ilı:in<i artbnna l~/8/940 tarihin• 
milsadif perwembe ıünü saat 14 den 18 ;ra kadar icra edilerek en çok 
arttırana Jı:at, olaralı: ihale edil-. Biri!mıiıı ve lhale tarıhine lı:adar 

birikecek bina ve belediye verıilerile evkaf icareııi b.lssedarlara "" tellil
liye rüsumu ile 20 senelik taviz bede~ ihale pulu ve tapu harçları müş

teri;re •.tt.!r. Arttırmaya işliralı: edecek Jı:Jınııelerln gayri menkul Jı:ıymetı 

muhanımen .. inin yüzde yedi buçuııu llisbetinde pey akçesini veya milli bir 
bankanın bu nilbette teminat mektubunu ıetırmeleri fBrttlr. Ve satıJ '><:· 

delinin leminJ için lüzumunda a;rrıca teminat lslenilecektlr. Arttırma be

delinin lı:end.iaine ihale olunan taı-afından ihale gününden itibaren veri

lecelı: mühlet zarlında ödenmesi mecburidir. Aksi takdirde ihale feshedi
lerek kendl&lnden evvel en ;rtibei< lelı:li!te bulunan kimse arzelırUf oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona ihale edilecek ve o da razı olmaz veya 

bulunamazsa hemen on becı gün müddetle arttırmaya ~Jı:anlacaktır. Ya
pılocak llAn ıılA!ı:adarlara tebli# e1ilmiyecektir. Müza;rede sonunda en 
çok arttırana Jhale edilecek ve her iki halde bimcl ihale edilen kim.-.e iki 

ıhale arasındaki farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır İhale farkı ve 

geçen günlerin yüzde beıı faizi ayrıca hültme hacet kalmaksızın tahsil olu· 

nacaktır. İkametglh nya tlcaretgôh aclreslerl ma!Qm olmadığından kendi
lerine aynca tebligat ;rapılanu;ran (ipotek alacaklısı Diasyatik Petrolen ku=n 
P•nyası Llmltet Türkiye IUbesi tlrketi ve yine ipotek alacaklısı İtalya tebaa
sından Polparna ve yine lpotelı:. alacaklın Yunan tebaasından Olga Çavş. v 
İ tnabul be;lnci icra dairesinin 932/3826 • 683 No. lu dosyasi!e alacaklı D•· 

ıtri Raptoplo "" Anna ve yine beJinct icra 933/2369 No. lu dosyasıie 
alacaklı Pa.!kat Raymon ve ikinci icl'anın 932/4848 No. lu dcsyn~ııe alac

aklı Yorglnin ve sair a1acaklılarla dıger alAkadarlann gayr. menkul uze· 
• 

rındelti hakları."U ve hiıaedarlardar: veya varislerinden al.ıc:ık ""llll, husu-

sile mıktar falı. ve masrafa ve g:;;ıjreye dair olan itldlalarlI'ı c-vr:ıkı müs

bıtclerlle 20 gUn lçbıde satış memuru olan mahkeme boşklıUbhe bildlrn e 
e i Lhımdır. Alı:sl halde baklan tapu siciller le sabit olmadıkça salış be

d llı::ıin payla;:m:ısından ıınr.ç ka.ar.:ıklar lır. l\tüzayedeye iştirak edenlerin 

bQtün e:era'iti kabul etmiş ve evve1den öğrenmiş ve bileITk g~yrl menkule 

t.:uıp bulunmuş olduklan addedll C'k sonradan itirazları mes ı..u otamıya

cağından &a~ gününden evvel gayr menkulil gezip görmP.leri ve fazla 

ınalümat alm::ık istiyenlertn 940/1 No. ile mahkeme başk<itipliğine milra

(27748) 

Ağız, botazın ve her türlü ilUhoplarile Grip, Kızıl, Kızarrık VE' emsaH in -

tan! lıastalılı:larda ağız, Boğazın antlseptisini temin eder. 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve 
müstahzar 

halkımıza tavsiye edilen bu 
her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
S h11t Velo.;tlt"t .. Hrı müsa<ıtirs!ni hai:d:r Rr .. t:tc i <' scıtı r 

lstanbul Belediyesi lıanlan 1 
Taksim cazinoııu için yaptmıacalı: 8 Jı:alem mobilya açık eksllt.me;re konul· 

muştur. Talımllı bedeli 2830 lira 20 Jı:urut "" lllı: Wm!nati 212 lira 26 lı:uruftur. 

Şartname zabıt ve muamelJlt İnlidürl!l#(l kaleminde görllleceJı:t!r, İhale 8/7 /1140 

cumartesi güntt aaai 11 de daimi enctımende ;rapılac:aktır. Taliplerin ilk temi· 
nat makbw: .. eya melı:tuı>ları, ihale tarihinden 8 ıün CVYel fen li!er! müdürlü
ğüne müracaatla alaceltlan fenni ehli;yel ve 1140 ;rılıııa alt tıaıreı odası veoilı:ala-

rile llıaJa -1lnli """'77<:11 aaalte dalnıl enücmende buhmmaıan. (513e) 

* * ili: 
temi-
nat 

37,80 Arnavutlt!!;rllnde L1ittlye So. 17 No. tal ve 10 kapu No. hı Ev 

37,80 • • > 27 > • 12 kapı No. lu Ev 

> 

Alacaklı ve verecekli ve 
mlrascılık ilanı 

Sultanıdıımet 5 inci sulh hukuk 
hAkimlii?'inden: 

İstanbul Ta.'ıtaıkalede telefon 
ımildür1üğü binası civarı Tomruk 
~az sokağ:ında 58 numaralı e
vin üst katındaki bir odada mu
kim iken 3/3/940 tari.lıinde ölen 
ve zabıtanın ihban üzerine tere -
kesin!' maHkememİ.2lce el ikorunuş 
olan Istanbul Maksudiye hanında 
aVll!kat V aslla:ki Zaharyadi yanın
da katl'Plik "apımakta olduğu bil
dirilen Bodosta alacalh olanların 
ve muımailevhe vereceği bulunan
ların i..<ibu ilan tarihinden itibaren 
bir ay içinde Sultanahıınet•e tapu 
dairesi altındaki ma hkem n ıze 
müracaat]ar1 lüzUınlu kanunt: n1e -

Saf ve Norma! Gı .:la 

e 

~. 
Pirinç Unu · Mercimek - Bezelya - Yulaf 

" .. ir HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır· 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAf; 
M. Nuri ('..APA KuruluıJ tarihi 1915 

82,40 • • > 37 > 

32,40 J • > 35 > 
32,00 > • > 31 > 

18 
> 17 

• 10 

kapu No. lu Ev 

kapu No. lu Ev 

kaap No. lu Ev 

deninin 561 inci maddesin€ tevfi- ı ~-•m:::::ı=ı:=1111:1mıırıı••mm:mmma•••:m::ıı;ıııc::ı;;1JIJS>_,.,,.. 
kan ilan olunu'P bu suretle alacnı(ı 
ola>ıların bu nıüddet zarfında rnah Yurddaşlarımızın Nazaarı Dikkatine: 

32,40 > • > 49 • > 24 kopu No. lu Ev 

48,60 • • > 29 > • 14 kapu No. lu Ev 

Ta?ım.ın bedeUerl il_ ı1k te.mina.t miktarları yukarıda yazıh gayri menkuller 

wtılrırak ilzere ayrı ayt"ı açık art'"ırmaya konulmuştur Şartnameler zabıt ve mu

amclftt mJdürlüğü koieminde görüiecekl İhale 28/8/P'~ c~ na günü saat 14 dej 
ctPimJ "lCl -ıende y pıınca.A:tır. Taliplerin -~k ten: :ı;:ıt at .. buz vcy-a mel:ttıp' •c 

hale gfinO muayyen saatte dai: 1t encümende bulunm 1 n. (4874) 

Darülaceze rV.üdürlüğünden : 
D ültıcez.e mtle csefil ve hasfancsf e 15 kadın hadC'mc i a~1nacaktır Bu işi I 

yapm:ığa kendisinde kuvvet \'e kudret ıııorenlc n her fil.;"" rrıUcSSt-~eye mürn -t 

-~288, 

lstanbul C. tviüddeiurnumiliğinden : 
fst;ınbul «z.a vcı tevkif evi için bir ~ene znrfıuda açık eks•ltme Stı"l"Ct le alı-. 

nacak 3750 kilo etın ihalesi için tayin ediıcn ı;vnde talip zuhuı· etnıcdiginden ihalt: 

on gün mHddetıc uzatılmıştır. Etin muhnm rıeı1 bedeli 1875 lira ve ınıı\:akkat te
minatı 140 lira 65 kuruştur Eksilt.me 6/71940 cumnrtrsi günü saat 1:? de adliye! 

levazım dairesinde yapılacoıktır. Bu. huıı;u!';tOJkİ şaı tname tatli günlerındcn m.lada 

htr gün n1czkfır dalrerle görü!ebılir n.m ücreti milteahhide aitti·. (5285) 

ke,,.,omize ımüracaat etmedikleri J •J,İ· Jloluhtemel hava taarruzlarına karşı PASİF· KORUNMA ' " 
takdirde ~aklarında k~mınu mez- .MATNAMESİNİN tensip ettiği şekilde hazırlanan: 
kürL'l 0 69 uncu madde i r'" m 1

• Ateşe daJanıklı, kauçuklu vesn geçmez, yani GAZ geçJd•• 
ntin ta!lbik edilece.i!i ve mu un 
rtıirasctlarının is0 \: iJ1c ıbu n~ ta 
rihm len itibaren ıı~ av ıçim:le ke
zalik m:ı:hkom~izc m · acaat 
lü u nu mcd< r,inin 534 ün
cü mı;,;: 1 sine tc\ fikıın iFn ~ıı·nur 

940/68 Tereke 

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk mahkemesinden: 

1 LAN 
D('yo~. birinci sulh h.ı.kuk 

hiı;.;imlif(inden • 
Haı.;nenin B('\{ glwnda Kurtul us 

mahallcsindn Akarca ookarında 
-~ni 79 No. da Vasi! Fani Floran- ı 
diva - Fethi aleyhlerine açtığ• da
vada: Müddei vekili l~'€bıı ct-s a
sı. ın ce)bıni isti r"rrk bun:ian bah
sılp mll<ldeialnvhlcrin ika:netg.1h
lar1n1n m1:1. ııliyetin ndbni c, 
be• ~ün nıuddetlc ilanen gıyap ka-' 
r- , tdlıli/<ine karar verilmiş vl<lu- 1 
{: ııırlo.ın ·-ıul-,akerne .vünü olan 81 

Korunma Tıbbi Ecza Pasif 
Çanta ve Sandıklar~ 

CAN l..ABORATUARINDA hazırlanarak yıpasaya çıkarıJınıst~·p 
Resmi, hu.sus! bütun mıiessesatla ev, apartıman. nıck ~ 

mahalle, köv, kasaba ve kazalarda sağlık korunma bakıın: 1 
dan birer 6andtk veya çanta bulunması behemehal lazıınc~ 
Çanta ve sandıkların hacim ve fiatı, aile nüfusuna göre deli ıJl 
tıııınden, talerı vukuunda izahat verilir. Çanta ve sandılf 1 "r 
üzerinde (CAN) markasını arayınız. 

UMUMİ DEPOSU: 

CAN LABORATUARI 
1'tanbul, Bahçekapı, İş Bankası arkasında, No. 5. 

Tel: 21939. Telgraf adresi: ASİPROCAN. 

....-------- rsı 

Iii5S Ui<ri ' 
ı;ıs;; Bllllll 

Cemuilev'll•I Haıiran 

18 17. 1 

Askerlik yapmamış 1

61 ve daha yüksek me~t 
mezunlarına : 1910, Ay 6, Gün 177, Hıdır 51 YENİ HAYAT rıvs UlUfZUH sı 7 •ıııo saa, 9.30 da mıı.hkameve biz- fiUh a!kerlik fl!besinclel>' 1~ 

;-t veya bilvt"kiile ııelmeniz rnua- Ona ehl~etnameU üıoe ..,e d•1; g 
Türkiyede nefasetile şÖhrc-t n Pleli :.!IV<.ıP kararı rnaka1nına ka- aek m4:ktep mezunları ı tefJ'IJJ'l btl 

GünHllr: n;ş bakımı için Rlda dit ıuyunun mahlulllnde Fırça .. ı.tılı•, fır- b..za:n iıakıiki y., e&aıS YE.."U im ülmak Ü7.ere ilan olunur. tarihinde ;redek ıubay oır:ulu""ıı"ıı 
ronın mihaıılk.i tesirile d.iılerin lemizlenmeı.lni, müstahzarın mayi halinde bu- HAYAT karemc>lllları birdir. 940/1150 diri r ~· lunmek üzere sevke tabı e · rııd 

Vakitler V L!.ati ı Ezani 
Sa. D• Sa. Da --

Günel .. 30 8 4S 
!uruna., itibarile de Fırca akabinde gargarası dit ve diş etlerinin en dcrl.1 yer- O dıa. ABDÜLVA.Ht!' TURAN !arı haiz aslr:erllk ödevini yoPnı• 

~ Kalııreciler lQJJl. • Sah•bi ve neşri11atı idare eden .•• · 
Öğle 12 16 .. ,2 

16 17 • 32 krlne kadar niltuz -relr: antiseptik bauasını yapar. Dili çıkarıl<lıktan 110nra, dlş E · orta ehliyetnameU!erden ııııbCını--:,wJ! 
'lefis lokumları.mız vardır. B h mn· t ı apsclerınde, akıl dili lltihaplonnıia ruahlfilün ılık olarak ıargaraSJ bu llWıapla- Cll! mu a ıup olanlarm muayyen oıüdd• ~ıll 

ı 
'drt-se dikkat: Galata Necatibey t c .,. 

nn ıifasını temln ede!'. Sun1 dantıyelerJnde antıııeptik olarak istimaline hizmet ETEM İZZET BEN Cll ııevkedilmek ıızere hemen ,uııeY 
• ' •si No. 92 Telefon: 40058 

eder. •••ıcı•••••••••-=••mmm•am::mmms-.. Son Telgraf Matbaa& racaatıarı ilJln olunur. ~4 

İkindi 

~ 19 45 l'l 00 

1 Yataı 21 49 2 041 
tm.ak 2 09 6 24 

============-==============================ı:=:::=::::::=~~~:=::=ı===:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==ı====::::::==:;::~::::~=:::::~:::==:::~; .. ,, 
!.~~:·~il~~!~~h v~:ı:;::.eri~r:1~ [ .... il H 1ns1 z ? ,, ..... ] gel!. !~v:u:~ırı~:r'~:· B~~n~~= ~n~:~~~d:a~~~~::· ~d:r0·1~ 

!\<.. 96 Yaza.a: M. SAMİ KARAVEL ---
Sultan Cem'i" dairelerini süslüycn halıloır, 

en nefis san'at eserleri idi 
Sebzadenin nıahpesi müzey - ' 

ymdi. (1). 
elbise mavi kadifedendi. Sultan 
Cemin odasını süslüyen bu halılar 
en nefis asarı san'attan madııttu, Burganofda söylenen aa'anelere 

göre, halılar üzerindeki resim, 
Sultan Cemin ıınıilisi Mari dö 
Blanşfor idi. 

Meri dö Blanşfor, Rodos beyi 
Dübossonu11 yeğeni idi. İnce, sarı-
11n ve güzeldi. 

Rivayete göre Cem Sultan Ma
riyi a\:da ·görnlÜŞ., resimleri de av 
manzar~arından ibaret olınak ii

'zere yaptırmıştı. Kızın arka,,ında 
ıü \ arJ elbisesi vardı. 

Bir resimde de . lari elinde kuş 
tutuvordu. Öbüründe çiçeklerden 
~denk örüyor ve org ~alıyordu. 

Her levhaıla han an ve kuş re
sin1leri de vardı. Diğer bir re~imde 
de Mari bir çadırın önünde duru ... 
yor, etrafta uznn ~ırıklar üzc .. ·inde 
iki bayrak dalgalanıyordu. 

6u bayrakların üzerinde ü~er 
hilal vardı. Mnrinin arkasındaki 

(1) Cem S..ıltan:n odasında bu. 
lunan bu halılardan biri ely"'--m 
Pari.,te Klünı müzesinde mal:!u.<
dur. 

Sultan Cemin bu dairelerden 
kaçması ve kaçırılması imkan ha. 

ı ricinde idi. 
Çünkü, Cemin mahpus edildiği 

kulenin her tarafı tarnssut altında 
olduğu gibi Burganofun etrafında 
da surlar vardı. Bir de, şehirde 
oturan1ar ~övalyelere :ı;,on drretede 
sadıktı. Hemen hepsi muhafız gi
bi idiler. 

Hatta şehirde oturanlar kulede 
bulunan muhafızlardan gayri e
hirde ikind bir muhafız hattı teş
kil edi\'orlardı. Bununla buaber 
Sultan Cemi karırmak istiyenler 
de eksik değildi. 

Sultan Cemi kaçırmak için Sa
vua dükası ile I.oren dükası bir. 
le•misti, Mütemadi~·en çalısıyor
lardı. 

Savua düknsı S~rl, Cem Sultana 
muhabbeti1e n1<·~hurdur. Bu. on 
beş yasındaki güzd diika, Tiirk 
~lızadesine iı~ıktı. Cem Sultan da 
Şarli a~k dert"ı·esind<" ~everdi. 

Savua dükası Şarl, Sultan Cemi 

dükası da beraber hareket ede - ..... ft ..... şaka sö\'ledim, Ufak bir sürprizim toplıyamadı"1. ÇOC'\lklara 3 

cekti. vardı.. Llıfımı ağzıma tıkadın. Ce. cup olacajhm. . t1ıııl' 
Loren ve Savua dükaları Fran- saretimi kırdın .. Sana. Şehsüvarla Peneerenin önıine .1ıitll· 

saya kuvvet ~·cllamışlaıdı. Yazao: lskender F. SEI~~t A'k ve macera romanı: 46 evlenmeğe karar verdığimi söyli- tan görünen denize •baktı: , 
Fakat şövalyeler bu gizli kuv - yecekbm!!!. - Acaba, Neriman haııı!1l;.,; ~ 

vetlerin Sultan Cemi kaçumak ;. - O dakika için pek mühim bir söylemekten beni kımse menede- .... kararını verdi mi?!. Dün ııdo., ,, 
ıhaberdı ... Sana söylivecektirn. Fa- mez. Fakat, sen n...' le misin?, Sen, "'' b d · ıni 0 • ı çin olduğunu anlayınca onları v.• Ş • • • · ,.um zaman, en en yır ı · 
kat, şimdi düşündüm. Duydugu· m benim ~ibi )'apahilir mı.s· in•.. aır leYIDÇ IÇIDde • t "hl t · t · t· E<>eı· o, 

ı Burgonya dükası dahilinde tev. ' ' a mu e ıs ernış ı. ,., -. • 
şe.ylerin birer vehimden ibaret ol- - Ne "ibi?!. k d k ı 1"' Y kif ey Jeınişlerdi. "' H b. b. h 1 . d ızına anışaca o ursa. , 
duğuna hükmettim. - Meselfı, dü~üncelerinin hep- er gün ın ır aya peşın e muhakkak ki buna da nıJ"0 Şüvalyelcr, Cem Sultanı bdriçle _ Ncvdi 0 duyduaun •Ay?. sın· ı· ban··' so"ylı.yebilı·r ~ı·sın· ?, Bu- ko<mıyan adam şair olabilir mi?. k z . . r 

· b k 1 ı· " .,... " ~ z · 1 · d f ca tır. ira o, kendisı ev 1, rs. 
mı,inase ettar ı maktan meney ı- - Manasız bulduğum için. söy- na, hemen ben cevap vereyim: aten bütün şaır erın e vas ı den annesinin evlcnrnt'sııı. ı''' 
yorlardı. Hele son mahpesi olan !emeğe lüzum _ııörmüyorwn, Ne. Hayır. Çünkü sen hislerinde sa. mümevvizi bu degil midil'?. • y~> 
kuleye götürüldüL.tcn sonra, büs- · i 0 te, şaİl' "~hsüvar da tıpkı ö.'·le.. olmuyordu. Zaten, genç ....... 

bahat!. lyi ki, o sırada çamaşır mımi olmadı"ın <rlbi, bilha.ssa an - ~ ""' ·' ıar ~-·-' 
bütün şehzadenin müna>cbatını " ..,- 'l'epesinde do"an ve sırtını ısı- dul kalan bu gibi kadın • , fC" değiştinni.5sin.. Bazı teahhurlar, nene karşı da saıniJ:p.i görünmü • " d 1 · k ı - uiıd• ı~ 
kesmişlerdi. . ı· . . ir B d tan güneşi gönınez, Hindistanda a et erim ız arının ugr 1 ı<• 1 ınsanı sc.amete erı.ştır . u a o yorsun!. etmezl -. A leı·ı· dU · 
Şehzade h0~eyi ..Uamı~tı. Han- kalbitd b' giineşin tuluunu tasavvur ederek: er mı.. nne ıı0 -• en ırşey... - Sen ~• de>Homk•in, anne!. b kızl d )ıeP "" 

gi Avru;ıa hükfunetinin eline ge(- _ Va14(C1;tin, demek iÖylemeK- ..,.. """ ....---. - Ah, ne olur? Z~in olsam, u genç ar ne en l'I rv" 
se kurtulamıyacaktı. Onu, men • Bu sözleri bana, ancak, beni biç bir gün de Hindistana l(idip, ora- ePoist olurlar bilmem!. t/.:e ~· 
foatleri idn alet edip kullanacak- tenN?e.bahatı·ı1 canı sıkıldı·. tanımıyan "<lk yabancı biri söyli- dan giineşin doğuşunu seyretsem .. \ hanım da haniye ,giizellil< .,_,.ı. 

' yebilir. Halbuki sen... h ' akl dBII !ardı. _ Ke•ke bı'r""Y "O'\ ... ·Jeme."o_vdın' , di Der, dururdu. assa '.ınvr ıkta kızııı ~" 
, •• 0 ·'- - Halbuki ben ... Hav , itiraf d fa , 

Cem, hemen her gün saatlerce anne'. Bugünlerde benim sinirle - et bakayım: Ben, senin hangi sır- O gün, Neriman hanımdan: Cu- kaJmıyan, hatta çok e ·pt i-
gözya~ı döküp ağlardı. Vatanın • rimin ne kadar bozuk olduğunu bi- rına \'akıfım? Benim gib. i bir anne ma akşamı sizi yemeğe beklerim> ar•tmıyacak de.recede c~ ·c ,ıı' 

k CU .. mle•ı'le bı'ten ·bır' davetı've al - l'llncn bir kadındır. Ne dı) Jl dan uza laştığıııa dehşetli bir su- liyordun! de sana samimi bir arkadaş ola- • ede · · 
rette nadim olmuştu. Ah ediyordu. Zaten ben d~ blrşey söyleme- mazsa kiminle dertleşeceksin?. mamıs olsaydı, Şehsüvar bu de- vak.ndan anlayıp dinJenl ıP. ~ 
Ve söyleni ·ordu: J dim kı.. 1 Nebahat, annesinin ne demek is- rece hayale kapılnuyacaktı. zma tali'P olmuşum?!. V~5a9ıa· 

- Gö•ü kör ola>'l Karaman beyı. - Birşey söylemedin amma. duy- t.ediğini anlamamakla beraber. ağ. O, .. aten, Nerinlan han;,ının Ju. bahatin peşinden ötekı " 
_ Beni iğfal eden hep .;d";;: ı duğun şPyi bana söylemekten vaz zının içinde cansıkıcı bir haber .ge- zından QOktan va:ag~m~ ve ken- kosadursun.. 19t.~. 
-Ah Siileymanın sözlerini din- gccişin, beni meraka düşürmeğe velediğini seıımişti. di kendine: Sehsüvar karyolasının J<eı J'~;J 

!emiş ol,aydıDL. kat: değil rri?. Nebahat in sinirleri gerçektea - Nebahatın göru yükseklerde. ı oturdu. Ceketinin cebİJl~~;\ ~·' J 
.;en Aimanvadan ııeldiğin za- ı bozuktu;.() artık ann.,.ile bile mü- Benim yüzüme bile bakmıyor.. cük mavi bir ıpekli men ı ~ · 

- Kardeşime kar~ı g•lmemi~ man, finhlerine hakim bir kızdın! nakasa edemiyecek kadar alıngan Diyerek, anasile do tlutıunu de- burnuna ı;ötiırdü ve ~lef 
olsaJdım.. Gözlepeve geldikten sonra. arn • ve kuruntulu lbir kız olmuştu. rinleştirmeğC' baslamı~ı.. ıerek kdkladı. (ııt> 

- Allahım sen beni affet.. bın pek c•'ıuk bozulG Nebahat birdenbire fenalaştı. Şehsüvar, bu davetiyeyi aldığı (De\'.,ııı 
Su ilan Cem kahır içinde idi. E- _ :-<e demek istiy"r ·· n, anne?. _ Ah ... Biraz eter ... Biı'az k.o- dakikadan beri, <>evincinden çıldı- ---------- oktl 

ğer eline bir zehir geçmiş ol<aydı Sen de bul(iın1erdc pek manalı ko- lonya.. racaktı. Yninde oturamıyor, ma- B ro---'-'·· 'ı·~ıızt, 
1 
"' 

intihar edece!. ti. nusmaira baslad.n. Tavırlorın, Diyerek. ba,ını duvara dayadı.. sasının iistıinde teker teker ~ıra~ " ,.,..,.._..., ' t •. 
k d d ' · 1 1 · h · d ..;. !adı"" mısralar - Arap sar• gibi_ Y""'11 rn:ı- htılcı.c~kt•~· P' Fa at, onu rnrnf' en a.:a zı~·ade ~zlerin. nıi ;te erın, ersevın ma- ve oturdu~u sandalye en - llWJISer ,... ~ nn 60 ınC1 ,.irıkaua n 11 ı~ 

dini idi. CUnkii nlü~lüman dini in- n l• ccl":\·or bana. anne'" d rhal kalk1p kucaklama- birbirinf' karı.şıyor ve: 1 
. 4 1'ıc1•· 

kım olduganun "''" liharı n•er,•" liJurdu. Nicin• Brnını. sana bÖ\ le - savdı - vere düsen·kti. - Eyvah. drvordu. buııi.ın de nil<lirilme.'li 10 ,ma,r. 
ı Devaı•u ı·ar J nıc ıoı. l~t ... :dıL'· n biı·tt~v Yaı ~a. bunu Nerin.an haı1ıro. (Sarı yıldız) mecmuabına bir siir 1 t_;;.::.::.::;..:.:..;;;,:;;.;...;;.;..._;,;;.;.;;.---


