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ransız Filosu ve Fransız Müstemlekeleri ltalya 
e Almanya ile Harbe Devam Etmek Kararında·! 

Fransız ordusu kumandanı Londrada imali Afrikadaki 
bulunan milli Fransız komitesi ile temas halindedir 

Mütareke şartlarının tatbikine nezaret edecek bir komisyon teşkil edildt 
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hansız cenup sahilleri ~ebirlerind en: Solda Nis, sağda Kan ,elıirlerin den ilıi görünü' 
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-Halkın dünya efkiırı umu-

' . . k ruiycsiuiıı bugün ıçın mer•l 
ettiği ve cevaplarını araı:-tır
dığı bu meseleler nelerdir? __ 
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\'uan: ETEM İZZET BE."'IİCli: 

l,.onrlra 26 (Hususi)- İtalya ile 
miitarckeyi imzalıya11 Fransız 
murahhasları ta:vyare ile Bordoya 
dönıniişlerdir. Mütareke şart!Rl'ı • 
nııı ifasına nezaret etmek üzere 
Vi badende muhtelit bir komisyon 
te,kil e~ilmiştir. Koınisyıwda Al
man ve Italyan murahhaslRl'ından 
başka Fransız delegeleri de bulu
nacaktır. 

Fransız Dahiliye Nazın Pomare 
ra~yoda bir nutuk söyliyerek, bal- ) 
kı ıs ve gücü ile meşgul olmalta ve -----

Mareşal Peten hükfımetinin et -
rafında topla11mağa davet etmiııtir. 

İtalya - Fransa mütarekesinin 
14 üncü maddesine göre İtalya hü
kiuneti, mukavelenin it\'lzasından 
sonra kendisine karsı harbedecek 
olan Fransızları kanun harid ad 
ve telllkki edecektir. Yine müta
rekenin 9 uncu maddesine göre 
Fransız Somalisinde ve Suriyede 
nizam ve asayişin muhafazası içill 
muktezi bir Fransız kuvveti ipka 
edilecektir. Somali ve Suriyede 

ııüktin ve nizamın muhafazasına 
bir ehemmiyeti mahsusa atfedile
cektir. 

İsviçre hükfuneti Fransadaki 
mütareke dolayısile orduyu terhi
se karar vermiştir. 

Londrn 26 (Hususi)- Fransız -
İtalvan miitarekesinin Fransnı 
müstemleke imparatorluğuna ta
alliik eden maddelerinin ne su
retle yerine getirilebileceği eayi 
sualdir. Çünkü Fransız müstem-

(DEVAMI 3 üncü sahif<Jde) 
~~~--~~~~~~~~~~~~~-

llaik ve diinya efkarı umumi • 
~•si için bugiin ınıılıakkak ki en 
!ok nıerak edilen ve cevabı arar 
lıtılaıı dört sual var: 

~ A- Fransız donanması ve 
• gıl ilıiistcmlekeler mütareke sartlan
, ti , ıı._ uyacaklar nu?. 

N SON DAKiKA 
~ ~ lı- Japonyaıun Hindiçiniyi iıı

'1 •·'~kale ba~lamasının manası nedir7. 
,,,,, C- Macar ve Bulgarların bir 
, ... ~ 'lnrivakiinden, İtalyan ve Alınan· 

·ciJ1°4 1-tın cenubu şarki Avrupuma ve 
; '"ti' ~all<aıılara karşı herha_ııgi. b.i' ha; 

1•ketlerinden şüphe edılebılit ~ı .. 
D- Sovyct Rusya ve Aınerıka. 

Amerikalılar Panama kanalının 
iki ucu.na mayin/er koydular 

~lb vaziyeti nedir?. . 
ıvı1' lıu dört sualin c~vabını verebıl-

]eYiP ilıek bugünün r.ıuğlı'lk şartları iç!~· 
ıııııl1' de çok ınüşkUldiir. Fakat, her b~rı 

de ayrı ayrı bir tetkik mevzuu ıt
ıa~ • lilıaz oluııab~ir. 

F'ransız donanıuasının ve Fran· 
sall 'ız ınüstemlekelcriııin te.lim olup 

-,;·:I' Qbnaması en başta donanma ve 
\ ~9" b\iistcrnlekelcrde bulunan Fran- ı 

Panama 26 (A.A.) - Aıınerhlı:a 
birlesik de\ Jetleri ordusu, Pana:ma 
kanalının iki ucunu mayınlamı:ş 
ve Atlamik sahiline d:ır ropçu ba
tarnları netirrrıistir. Bütün Pa
nama kanalı nııntakasında ·büyük 
bir teYakkuz havası etıınektedir. 
Aımerika biri•'sik devletleri dKı-

~ ıs' •ızfarın •telikki, cesaret, inan ve 
,J~ ~atanperverlik. ölçiileriıt• ve Karı vu n 
J' lııiistemlekelerdeki yerlilerin battı sını ra 

1 ,e •hareketine baglıdır. Bugiin dahi d 
rsıJ }uııdra kaynaklarında'.' gelen ha- 1 a a m kaçara en 

• 1ııd• ""rler donanma ve mlıstemleke • 
' s" lerin mütareke şartlarını tanıma- k J{i f{i 
('%d• lllak hususunda vaziyet almakta uyuya ş 

;sJI devam ettiklerini bildirmekle be-

gece ce· 
eden bir aile 
faciaıı 

~~ ı• 1~ber bizim kanaatimize göre bu Fatihte dün 
. 111 :.ıJI 'ibct ancak miitarekeniıı ihtiva et-
1 b'I• lijti ıııüdJ.let ve mühletlerin hita
e ·s4f ilıında ve fiil halinde belli olacaktır. 
~ıiıı il., itibarla hiçbir tahmin >e riva· 

)il ~Ô' ''•te kapılmaksızın vakıaları ve 
,n~ Qııiıırııı t~cellisini beklemek haki
,1 ~ate en uyguıı tavır ve hareketin 

P·~e iledesi olmak gerektir. 
, ,~ , Japonyanın Hindiı:iniyi i~gale 

lll9 1 va~lanıasına geline~. günün en 
• ıı,iihinı hadisesi bu olmak gerek.. 

1.ıf'~· /•r. Japonya, bunu ya mihver dev
J<İl' dl •Ueri yani Japonya . İta-lya - Al· 
ı< ıl' lııan ı·a ara>ındaki gizli bir diiuya 

lak.sinıi anlasuıasına da1•anarak 
l·~11ıyur, , ah ut da Fransız Hindi~ 

,.,r) ~ınisiııi iş1!al için vakti en müsait 
leJiıkki ediyor. Almanya ve İtalya-

, ~ııı Uzak Şark sularında Japonya 
~)<t> \leylıinde bir müdahale yapmala. 
rr~"'t bkd , Jııf •ııa imkan yokhır. Bu a ·ım an 

ı,.ı ·6 ~~Ponya harekatında hiçbir gizli 
·~"' ll' plan ve taksim anlaşması dahi 

~lınasa Almanya ve italyaya lıar,ı 
(DEVAMI 3 ;;ncii sahifıtda) 

re yan 

Dün ııece Fa tihde bir aile faciası 
olmustur. Cırçırda 12 numaralı ev
de oturan hman tahmil ve tahliye 
amelesinden 37 yaşlarında Ali dün 
!'ece evine ııelirken 25 yaşındaki 
karısı Mükerremin arka sokakta 
biri;ile konuştuj!unu ııörmüstür. 

Ali. hemen karısının vanına ııi
dio kısa bir sorııudan sonra onu 
dövmeiie başlamıs; fakat ııelen 
polisler kadını kocasının elinden 
kurtararak ikisini de merkeze gö
tüıımüşlerdir. 

Burada zabıt varakası tutulıınuş 
ve bilahare karıkoca barışmışlar· 
dır. Lakin eve l(elince saat 21 bu-· 
cu~a doöru münakaşa tekrar alev· 
lenmiştir. İşte ıbu esnada Ali ek-

(DEVAMI J ill'lcil şohijed•) 

nanmasının Atlan tik sahillerinde cevaben, kanal rnınta:kası ııenel 
ve Antil denizinde bulunmak ü· !kurıınaii ba•kanı ueneral iac<>ıı De
zere Havav'dan hareket ettiğine <vers, askeri hareketlerin yalnız 
dair musırrane şavialar deveran manevra mahi.vetini taşıdı~nı b!l
eylemelkte <>ldu~dan, bu asker.! diıımis, fakat maynlerin •Sa!hici• 
tedbirlere husus! ibir ehemmiyet olduğunu ve manevralardan sonra 
atfolumnaJı:tadır. belki de kaldırılınıyacağını kaıbul 

Reuter muJıalbirinin suallerine etınsitir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Japon ordusu Hindi
işgal ediyor 

A 

çınıyı 
A • 

işgalin gösterilen sebebi bu yoldan Çin ordusuna 
mühimmat ve saire gönderilmesidir 

Abluka mı? 
Almanyanın İngiltereye tecavüz J 

için Fransız donanmasından isti - / 
fade edeceğini herkes tahmin et· 
nıckte idi, Fakat mütareke ~art -
ları belli olunca bu hususta umumi 
bir tereddüt başladı. Almanlar 
Fransız donanmasını kullanma -
mak üzere istiyorlar. Ayni zaman
da donanmanın üslerine dönmesi 
için de kısa bir miihlet ko~·ınuyor
lar. Bu da rösteriyor ki, inl!'ilt••r .. -

(Yum J Ü1ıcÜ aahi/edd 

Taarruz mu? 
ye taanuz işinde Almanya denizde 
ku,·vetli olmak üzere pek a.ele et
miyor. 

Halbuki Britanya adalarının ta
mamile hazırlanmasına vakit bı
rakmadan büyük bir Al111J1n taar
ruzunun boş!ıya<ağma dair ema
reler çoktu. Mütareke ~artlarile, 
muhtemel taarruzun esas si!Ahını 
ve tarihini keşfetmek bu vaziyete 

(DEVAMI 3 üncu sııhifed•) 

Al manyanın Fransız donan
ması için verdiği teminata 

inanılmamaktadır 
Londra 26 (Ji'ususi) - Fransız 

hilkilmetinin, müstemlekelere ta
allfık eden maddelerini ne suretle 
tatibik edebileceği suale la}'lk gö
ııüJınektedir. Malfundur ki, İta! 

Milli Şef 

yanlar, ımütareke şartları mucibin· 
ce Tunus, Cezayir. Bizerta ile So

mali de mühim bir mıntakanın gayri 
askeri hale ııetirilmesini, Cibuti -
;nin İtalyan istifadesine bırakıl 

masını ve donanımanın silahların
dan tecridini istemiş ve Fransız nü
kfuneti bu sarfları da kabul etmiş
tir. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Balkanlar müteyakkız 
Misafir Irak nazırlarını l bir Vaziyette bekliyorf 

kabul buyurdular • 
Ankara Z5 ( A.A.) - Reı;;icuın-

hur İsmet İnönü buııün saat 17 de 1 ·ı· ~ t 1 ı· 8 Ik 1 rın bu-
Irak Hariciye Nazırı Nuri Sait Pa- Dgl iZ gaZC C Cr a aD a 
şa ile adliye nazırı Naci Şevketi •• k •• • • • ) •• •• ? 
:!~i~:~~~ll!l~=ü ~~!~11: gun u vazıyetını nası goruyor. 
da hazır bulunmqştur. Lon<lra 26 (Hususi) - İııııiliz man ve İtalyan 1:1rdularını ~eI'best 

e ııazeteleri, Balkanların lbu,günlkü bırııikınıştır. 
Ankara 26 (A.A.) - Şehrimiz- vaziyeti hakkında, herzaımanki ,ııi.- Buraya .ııelen haberlere ııöre 

de bulunmakta olan Irak hariciye 'bi, daima yakından alaka gös - ııon ıı:ünleroe İtalyanlar Arnavut
nazırı Nuri pasa ile Irak adlive teıımektedir. Fransada muhasa - luğa ıınühim miktarda asker ve 
nazın ~evket Naci bey şerdlerine matın durmuş olınası, şimdi Al- (DEVAMI 3 üncü sahifede) 
Ira.k elçisi Kaunil Geylan.i tara • 
tı;ı.dan dün ııece. ibir ziyafet ve -
rilmiştir. Zivafette Basvekil dok
ror Reıfik Savdanl, Haricive Ve
kili Şükrü Saracoj!lu .Adliye Ve
ıkilı Fethi Okyar, Milli Müdafaa 
Vekili Saffet Arıkan, Sıhhat ve 
İcti.ınai Mull'Venet Vekili doktor 
Huh'lsi Alataş, C. H. Partisi ııenel 
sekreteri doktor Fikri Tüzer, B. 
M. Mecli6i hariciye encümeni re
isi Muzaffer Göker ile İngiliz bü
yü·k el~isi Sir Knatchbull - Hu -
"essen, Efııanistan büyük elçisi 
Feyz Moiıammed han, Mısır el -
()isi Aibdurrahman Hakkı, hariciye 
Vekaleti erkiıru refikalarile birlik
te hazır bulunımııslardır. 

Başvekilin 
bugün beyanatı 

bekleniyor 
C. '.H. Partisi B. M. Meclisi ıırupu 

llrugiln saat 14 de toplantıya davet 
edilmiştir. Grup içtinıaında ha • 
rlc! vaziyet hakkında ıınüzakere -
]erde ıbulunulınası muhtemeldir. 
Grup içtimaından sonra B. M. 
Meclisi toplanaca·ktır. Başvekil Dr. 
Refik SaY'tlaımın harici vaziyet et
rafında Mecliste ibeyanatta bulun
ması muhtaıneldir. 

Bir 
vası 

iıkence da
neticelendi 
--·-Eski Şile jandarma ku

mandanı 10 ay 20 gün 
hapse mahkum oldu 
Sile jandarma kumandanı iken 

bir katil vak'asının tahkikatı es
n.asında Medhi isminde bir şahidi 
dövmek ve i:;ikence yapmak su -
çile sehrimiz 1 inci a~rcıwa mah
kemesine verilen Abdurrazakın 
muhakemesi dıün ak9am neticelen
diri1mi•tir. 

Karara göre ouç sııbit ııfüülmüş 
ve Abdurrazak 1 O ıııy 20 ııün müQ.. 
detle hapse maıhkfun olu""""~'"•· 

ÇERÇEVE 

Tuzakta bir donanma 
Fransa yangınından kurtarıl

ması gereken eşyanın en değer· 
lisi, donanına, Fransız donan ... 
ması ... 

Bu zamana kadar gelen ha· 
herler, Fransız donanmasının, 

Fransa esaret şartları altına gir. 
miyeceğini iddia ediyordu. Ba
zı haberlere göre donannıa, 
çoktan Fransız anavatan sahille. 
rindcki iisleriııi terketmi!,, de
nizlere açılmıştı. Bazı haberlere 
l'Öre de, İngiliz donanmasile 
birleşmişti bile. 

füitiin bu noktalardan hiçbiri 
,imdilik malum degil. Dünkü 
ve eı-\·elki giinkü Franfa gibi, 
Fraıı'-r, 1ı,u1annıasının da üs -
tündt· k:.inı~leııdiği hat, koca bir 
istifhaııı ~saretidir. 

Bu hu&u!-tia bize en derin 1i.ip
heyi 'eı·en nokta, (Petain) 
Fransasının kabul ettiği nıiita
reke şaı·tlarımla, donanmaya 
ait kısnn. I\Jiıtar<'kc şartlarrnP 
göre Fıansıı. donannıası. du~ -
manlar1uın göstercceii bir li
manda toplanacak, orada Al · 
manJarın ve Jtalyanların eliyle 
silahlan tecrit edilecektir. 

(Petain) FraıısasL yapmıya 

muktedir olmadığı bir i~i nasıl 
kabul ve taahhüt eder? Demek 
ki Fransız donanması (Petain) 
Fransasının hükmü allmda; 
tlemek ki Fransız donanması, 
başını alıp denizlere açılmııı. 
yahut İngilizlere illihak etıuit 
değil. 

Almanlarla İtalyanlar, Fran
sız donannıasına korkunç bir 
tuzak kurmuş bulunuyor. Aca
ba Fransız donanması, bu tu
uğa düşecek mi?. 

Tuzak, •n: 
Alınanlarla İtalyanlar, so• 

derece kat'i taahhütler halinde, 
btı donanmayı kendi işlerinde 
kullanmak niyetinde olmadık
larını resmen bildirmekte. Do. 
nanma sadece silahtan tecrit 
edilecek, Alnıan ve İtalyan mu
rakabesi altında bir limanda 
mahfuz tutulacaktır. Bö~lece 
mlbverciler, donanmayı kaf'I 
;•adeleri altına aldıktan sonra, 

herhangi bir bahaneyle müta
reke şartlarının Fransa tarafın
dan tatbik edilemeditini, dola
yısile fcshedilıni• olduğunu ı!.m 
ederlerse, don3ntnayı heı .en 
e~ir ctnıektc '\o'C o-ayeleri uğr .. 1u

da kullanmakta hak sa hı bı ol
mazlar mı?, 

Fransız donanınası üzeri1ırlcki 
Alman ve İtalyan laahhüdii 
bence, onu ürkiitilp deiiİ:ilere 
aı·ılınaktan alıı.omak i(-in 'tr. 
tip cdilnıiş bir tuzaktan ba~Ka 
birşey değildir. 

(Petaiı\) cenaıılannm im sa· 
bahhi b~:yanatı, beni, İfl"u:, id 
rak \ c tnhanu:nnlünUeki hudut 
ha .ımınrlan. bugü:akıi ını..anlıl... 
taa ığ°ıcnccek lıal~ gctirth. 

lier .. ,,e ra~nıen ~C:r-t f ıı;z: 
kurt rılmı~tır. Zira dor.a.• ~~-
1111 ... '\.'.hata kn\-\ et!( ım ~il· 
tef~k.lcrımizc kar~L Kuh... ıhr, -
) &.cak ,.e Fran~ı.t. ı;.ıilleti, ~ tııız 
Fran:;ızitlr taraf ı \lan idatl.' edi .. 
lecekliı. 

'!'. rihin dulıa bir e"inı ). a~- -
de~n1c•'lli~i. tek bir maka cJr
be ... iJe. l>iiyül;.. İ:,htıH~~t:rin i· .p•ı
raturlugundan Karadağ J>rcı1s
liği ~S.\ aı·ı.nda bir capa intfiriicn 
lıir ıııiilct BaşHkfü. en·da ııe
ref 1;0ziinü ağzına ala bili:""- cıı. \'e 
şercfinr. kurtnrılımş ı"" ;,rile 
bakabiliyor. Sonra da a~·r.i llaş
'1ekil. ayni tuza~ı kendi d 1-nan .. 
masına tatbik eder gibi\ uı.ttte· 
fiklcrine karşı kullanılmı~ aca· 
ğını iddıa cdebili~·or. Daha >On
ra da. köleleri ::ı~ ni köle ci.ısin
den onbaşıların idareye ınt:nıur 
olduğunu bilı-niyoı ınu.ı;::t;ı ... ına, 
.Fransız]arı, yalnıı Flan~ızlar 
idare edecektir. diye bir lc>elli 
sahlbi olabililor. · 

Ömrümde bu ,ies~Jlide" <iaba 
hakir hiçbir ~ey görmedim 

Biz gelelinl:;·Fransız donan -
masına!. ,,·.-:* 

Bir milyon t~~ıık bir halıiiı 
bir gramlık solucan. Yl'ınine ya
kalatmak isliyorliir .. E1er bL 
Jıkta bir gramlık akıl vP şeref 
varsa. kııyruğnnu öfkeyle su • 
lara çarpıp Okvanuslara doğru 
•<ılır. 
NECİP FAZIL IUSAK{)&q 



l{l\'ZI. A YA(;I 

ÖYI E OEl:İL Kİ...- . 
i tı Fr .;ı;: ti:ı ~·ekili Mare-

şal Petaih evv lki. ·: . İngıltere 
hukümeüne • rad Ü ile bir cevap 
vererek, Çbrçill. protesto etti. 

Fron,;ız B~ekili, hula.atan di. 
yor ki: 

- Siz ne karı~ıyorsunuz bizim 
işimize, ne yal)arsak yaparız. 

İyı h~ ar&ıııa, kazın ayağı öy
le dej!ıl... Fransanın bir takım i
daresızlıkler, beceriksızlı er ve 
haıırl.ksızl klar yüzünden uğra
dığı acı mağlübiyetin ucu bütün 
diınvaya, bu arada İngiltereye de 
dokunuyor. Bu hadisenin kimse 
ile alakası olmasa, Petainin dedi~ 
doğru .. Fakat, iş övle deki!!. 

Petain, artık fazla vaşlanmış ol
duğu için, maşallah, aklına geleni 
BOyli.ıyor, habire, söylüyor. 

PA.RİS TEK&AR 

MERKEZ OLUYORMUŞ!. 

Bir havadise göre de, Faris, tek
rar Fransanm merkezi olabile • 
cekmiş'.. runku, Almanlar, ;f'ruı. 
sızların dahili işlerine kanşmıya
caklarmış?. 

E~er. Fransa, Alman işgali al
tında bu!Wlan Parisi, ekrar dev
let merkezi yaparsa, dt>grusu, di
yecek yok!. 

Filvaki, Alınanların, Fransanm 
dahili işlerine karışıruyacakları 
doj1nı amma, pı var ki, Fransanm 
dahilinde zaten karışacak bir teY 
kalmadı!. 

Artık, Alman askerlerinin so • 
kaklarında geçit resmi yap~ 
Paris, <u sırada tekrar Fransanm 
merkezi ittıhaz edilirse, acırım o 
Fransızların haline' 

KADINLARIN 

DUDAKLARI 

Arkadaşının dudak bOyasını ça
lan kadının muhakemesini gaze • 
telerde okudunuz mu?. Vay, za -
vallı!. Artık, dudak boyası da çalı
oacıık mata haline geldi, demek., 
Daha birkaç yıl evveline kadar du
daklannı boyıyan kadınlar o ka- ı 
dar fazla del(ildi. Şu senel_~ı:Je. ne 
oldu. bilmem, bu boyayı bu tWl ka-

dınlar şiddetli bir ihtiyaç halinde 
kullanıyor .. Yok, eğer, maksat, 
bizım gözümüzü boyamak ise, biz 
erkekler. öyle şeylere boş veririz. 
&yalı dudakların henüz mevcut 
olmadıeı ızamanlarda, kadınlar, er
kekler nezdinde daha sempatik 
dePil miydi?. O zamanlar, dört 
taneye kadar kadın alanlar vardı.. 

Şimdi!. Baksanıza, hale?. 

FLORYA 

PLA.Jı.Aaı 
Dun, Florva plajları hakkında, 

meraklı bir okuyucwndan bir mek. 
tup aldım. Hulisatan yazıyorum: 

cHenüz plajların açılmasına bir 
iki hafta varınııı ... Bunu gazete • 
!erde okuduğum zaman hayret et
medim. Bilakis memnun oldum. 
Memnun oluşuma şaşmayınız. Çün
kii, bu kadar uzun boylu muame
lat ve formaliteye tabi olan plaj
ların, nasıl olııp da, meselii, ancak 
üç av sonra açılmadıklarına şaşı
yorum. İcap eden muamele ve 
formalite, yine, çıok şükür Allaha 
erken ikmal edilmiş!. 

Zavallı, güzel Florya sahilleri!. 
AraJ;mızın altında:ki, burnımıa.. 
zun ucundaki bu güzellikten ne 
müskül ve üzücü cmuameıat. tan 
sonra istifade ediyoruz? .• 

MA~AZALAKIN 

CA.'IIEKANLARI 

Yeni bir karar verilmiş, bundan 
böyle, maiiazalar, dükkinlar sat
madıkları eşya ve malları came
kanlarında teşhir etmiyecekler • 
mi.$!. Velev ki, camekanı süsle -
mek için, velev ki müşteri celbet
mek için olsun! Vitrinde ne bu
lunursa, bu maldan, mutlaka, ma. 
Razanın veya dükkanın içinde de 
bulunmalı ve satışa arzedilmiş bir 
halele bulunmalı un.iş!. 

Ben, <imdiye kadaı', salılmıyan 
şevin \'İtrinde te•hir c~ ..nduğounu 
gormedim. Göriilmü~ olacak iti, 
böyle bir karar veriliyor. Fakat, 
bir de şuna bir çare bulmalı! Mfu;
terilerln alamıyacai(ı kadar yüksek 
fiat etiketini ;••erinde taşıyan eş
ya da teşhir edilmemeli!. Çünkü, 
hi ... olmazsa, j?Özümuz ~ormcz de, 
gÖnlümüz katlanır!. . 

AHMET RAUF 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri J 

Fransız mütarekesinden sonra 
lngiltere ne yapacak? 

1 
!ere taarruz eden tayyarelerin ha
reketini beklemiyorlar. Fakat şim
diye kadar Almanlann bu suretle 
ortalığı t~hiş edrrek elde ettik -
Ieri muvaffakiyetleri e...,eç çürü. 
teerk olan amiller de :\'İne onların 
bu muv:ılfakiyetlerile beraberdk. 
Vazi)ct rok ciddidir. 

İngiltere bunu takdir etmekte 
ve ona göre hazırlıgıuı ··apmakta .. ..... 

Almanların her biri 90 tonluk 
tankları var diye endişe edilme -
mesini İnırilterede tank yetiştic -
mekle meşgul resmi makam söy
lüyor. iıagiliz içşileri yortu günle
rinde de çalı<arak böyle seyyar 
blelef. yetittirmep devam edı· 
yorlar. İnı:ilterede, tam manasile 
ıeceyi gündüze katarak çalışılıyor. 
Hiçbir fedakıirlıktan geri l>alın -
ınıyacaİl, harbi zaferle başarm11k 
için sonuna kadar uğraşılacak. . ALİ KEMAL SUNMAN 

Cephedeki askerle cephe ıı:ert - B J d• - hd , . 
sinde kalanlar derece derece aza- e e ıye musta emını 
mi kuvvetlerini bu uğurda sarfe· ' ' b' d k k } k 
decekler. iıçın ırsan ı uru aca 

Çörçilin g~en ıı:ün söylediği nu- "ehrimiz belediy de ·al:c an 
tuk İngilizlerin ne pahasına olur- oda~ı. hademe, ~ece bekçi<.i, µostacı 
sa olsun galebeyi temin için kat'i ve emsalı gıbi az ay!ı'·h ve emek
bir azim ve irade ile işe giriştik!e- tıır mustahdeıııler. istıkballerinin 
rini ı:ötıternıiştir. korunması icin bir teJbir alınma-

İnııiliz askeri mütehassıslarının sını riea etmislerdi, 
yeni neşriyatından anlaşıldığına Belediye reisli.gi bunlar için bir 
ı:öre vaıiyet şöyle nazarı dikkat" mü tahdemler •tekaüt >andığı• 
alınmaktadır: kurıııak üzere tetkiklere ba~la -

1- !'1üşkülab saklamağa lüzum mıstır. 
yoktur. Almanluın kuvvetini in
kar cımek yanlış olur. Bilütis bu. 
nu diişiinerek İngilterenin ona gö
re daha kuvvetli olmak için ça

1 Lira para cezası 
alınacak suçlar 

l.ı4m .. ı liıum geliyor, 
2 _ İqilterenin mukavemeti Tram,·a·· biletlerini kutulara bı· 

nünden güne artmaktadır. Bu sa- rakmayıp yenlere atanlardan he
bada artık gözle görülebilecek bir men birer lira para cezası alın -
&ıeraklıi ve inki~f vardır. anası dun tekmil belediye şube -

3- Alman tarafı hava ku\'\·et- !erine temim olurınıustur. 
!erini çok kullanmış oldağ1111dan Ayni suretle yerlere t.ük.ürenler 
şimdi hissedilir derecede bir yor- v:_eyahut halalardan ııayri yerleri 
ırunlıık ııöstennektedir. kirletenlerden de hemen birer li-

4- İn,ırilterede silah, miihimmat E ceza t~hsil olunacakhr. 
tayyare ve tank yetiştirmekle meş- l ============-===== 
ıra! fabrikaların mesaisi bir kat da. , tlgii~ 4-. Si :!!:-
ha artmak lizım gehr. Ta ki silah ':.. • ~~-
hususunda Almanlardan üstün bir . tJ! ' - · 
me\"kl te!"i~ edilsin. Bilh~ssa tay- · ~7h .:=- ~ ; 
yare yetı,tırmek elzemdır. --_ · 

İııaflterede maneviyat her su - K · f 
retle yük ek bulunuyor. ırtasıye masra, 1 

İngıliz a keri mUtehassrslarının Biıiın r~smi dairelerimiz, bir _ 
son giınlerin veku iini tahlil ede- çok Avrupn devletlerinde mcnut 
rek ~ıkardıkları n~ticeler bilhassa i sisteminden a;·rı ı..:r usulle (a -

~uol.ırdır: lı•tıklan i~in. çok kırtasi ·e nıas-
Alınan tankları karşılarında raiı yapar .Bizim bir yıilık lı.ırtasi-

Yeni At 
yarışla 1 'ı~ı Çocuk 

tiyatrosu 
Beş yangında 

Üç kadın yandı, 
biri öldü 

Şehrimizde gelecek 
hafta başlanacak ya
rışlara Ankaradaki 
galiplerde girecek 

Sehrimizde 7 temmuzda başla
nılacak olan at yarışlarının hazır
lıkları vapılımaktadır. 

f:"hrimizdeki yar1->lar bu yıl 6 
hafta devam eclecek ve ikramiye 
!er at besleme seVJ?isini yaymak 
için ook zen~in olacaktır. 

Bahsi anÜştereke gösterilen rağ
bet l(özönüne alınarak gişeler :faz -

lala 1ırılacak ve bu vıl da üçüzlü 
bahis yapılacaktır. Yarış pazar -
!arı Veliefendi çavırına mutattan 
fazla 5 tren kaldırılacakt.ır. 

ANKARA ATYARIŞLARI 
Diaer taraftan Ankara at Yar'b 

!arının 8 ncısi de mu' affak.ivetre 
yaoUnıış ve Mılli l';ehmizle Baş
vekilimiz de varı,Jarda hazır bu
lumnuşlardır. Ankara yarışların· 
da kazanan atlar sehrimizde de 
koşacaklardır 

Pazar l?tinkü varışların birinei 
koşusunda B. Asımın Komisarjı 
birinci, Salibin Dondisi ikinci. · ine 

B .. ASLının Tonısusu ij(,·üııcü ol -
muslardır . .Müşterek bahiste gan
yan 280 plıise !~. 115 ve 195 kuruş 
vern.i .. ştir. 

3 va<ındaki halis kan Arap erkek 
ve <füi taylar arasındaki 3000 lira 
ikram, veli ve 1600 metre mesafeli 
Hatay ı'mıli ikfncı ko<Uda Tu;'!bay 
B. İmnail Hakkının Tunası birinci, 
B. Nazirin Işıltı ikinci, B. Vehbi 
Korun Misketi üçüncü olmuşlar
dır. Ganyan 240 kurus ulase 150 ve 
160 kuruş vermistir. 

REİSİCUMHUR KOŞUSU 
3 ve daha vukan yaştaki yerli 

halis kan İnıtiliz at ve kısrakla -
rına mahsus 5500 lira ikramiveli 
ve 2400 metre ırnesafeli •Reisicll'lll
hur k<'<USU• ismili 3 üncü ~oşuda 
B. Sait Hallinin Romansı birinci, 
B. Ahmedin Özdemiri 2 inci, B. 
Fevzi Lütfinin Yataganı 3 üncü, 
B. Ahmedin Goncası 4 üncü ııel
mi !erdir. Müsterek bahiste gan
van 285 'Plase 135, 175 ve 190 kuruş 
vermiştir. 

2 inci İnönü isimli 4 üncü ko
şuda da B.Sait Halimin Huma Ha
tunu 1 inci. B. Salibin Subutajı 
2 inci B. Velinin Kıvandığı 3 üncü 
olıınu lardrr 

5 inci l<ıo$uda B. Dundarın To
murcueu 1 inci. B. F.tnni Sim -
saroalunun Çeleıı"i 2 inci, B. Fe
ridunun Vuralı 3 üncü olımuşlar-

dır. Balı.si müşterekte ganyan 985 
'Plase 220, l:!o ve 550 kuruş ver -
mi.şiir. 

3 üncü ve 5 inci k.osularda Ro
mans, Tomurcuk üsttine birden 
bahsi mustcrckte ovnamıs olanlar 
l liralaruıa mukaıbil 36 lira almıs· 
!ardır. 

Esnafa tifo aşısı 
yapılıyor 

Şehriırizdeki esnafın sıhhi mu
avene miıddetlerl av 'basında bite
cektir. 

1 teır.muzdln it.haren hiQbir ka
zada hfr-bir esna! yeru muayene 
cü '.danı ohnadan calı~tırı.lmıya -
caklardır. 

Bu rntinasE."betle akın akın es
naf muayene olmaktadır. Dün de 
bu ara sımdiye kadar asılanıma.·nıs 
olan 200 den fazla muhtelif esnafa 
tifo a.}ısı vaınlmıstır. 

( Avrupa 

Denizaltılarını görmek 
için 

Denizaltıları, dü~an ııemisi gö
rünce hemen denize, 20 metre 
derinlil'>e dalarlar ve peri.9lropları 
vası tasile denızin üst kısnı.inı ta
ra.sstt t ederler. 

Bu derinlikte ııuneşin lesiri ol -
madı.,ından denizaltısını görmek 
kabil değildir. 

B·ınun için, denize dalan deni
zaltılarını bulmak için, su deri'1 -
!ıklerin<le u le getird>kleri ses
lerden i ifade d(4inuldei. Ve bir 
aıet icat edlldi, ve buna da İdrofon 
ismi verildi. 

Şu sırada .. 
Hükfımet, İzmir viliıyet bütçe • 

sini, 300 bin lira açığı olduğu için 
kabul etmemiş .. 

Ankarada olduğu gibi 
şehrim izde yeni ve 

büy.ük bir tiyatro 
kurulacak 

Son 24 saat içinde ·ehrimizde 
' muhtelif yangınlar olmuş ve bun

lardan biri ölümle neticelenmiştir: 

Çok iyi olmuş ... Açık biitçe, hü
kfuııetin tasclilı.ine anedilir mi?. 
Şimdi, lzınirde, bu 300 bin liralık 
açığı nasıl kapataeağız, diye dü
şünüyorlardır. 

Bana kolsa, iş basit... Kristof 
Koloınbun yumurtası misali: 

Derhal, masraf biit(esinden ta
sarruf yapmak... 

Lalı, İstanbul belediyesine ge
tireceğim. 

Dü11yada harp var. Dem ıle -
harp, ne rengi belli, ne sekli, ne 
sagı, ne solu, ne ba$ı, ne sona ... 
Ne demek istediğimi anlıyorsu -
nuz, de~il mi?. 

Bükuu1ct vazifesjııi yapıyor. 
::'hüt~esini, diğer i'1erini, y ai şart. 
!ara ziire uydurmu~tıır. Fakat, 
bazı vilayetler, beledi~ eler, hiç 
oralı değiller .. Ortalık güllük, gü
lü~lanlık imiş gibi, norınal zaman
lara mahsus bül eler hazırlıyorlar. 

Bugün, herşey, maddi, manevi 
lıer \a.stta \'C kıynıct, ancak meın
leketin yüksek m~nfaati ri be a
hına \'C u~runa teşkil3tlnndırıl -
malıdır. 

İşte, insasına ba,lanan stadyom, 
tiyatro, bclcili)·e binalarr inşaatı 
durdu. Tabii duracaktı. Bunu, ev
velden s,iiylcınişt.ik. Taksim ile 
Harbiye arasındaki yol asfalt ya. 
pılacakmış-

Ne lüzum var!. Para çoksa, sak
la, elbette zamanı gelecek .. 

Belediye, imar ve fen işleri mü
dürlüklerinde Yeni teşlr.ilit yap -
m.ış. .. 

Ne diye?. Zamanı mı?. 
Hele te~kiliıt! Bütçeye yeai bir 

hademe tahsisatını dahi ilave et
tirecek herhangi bir yeni teşkilata 
öyle sinirleniyorum ki. .• 

Yeni teşkilat deiii, mümkümıe 
az işe yarıyan bazı eski teşekkül· 
leri lılgvetmeli.. 

Cok nikbinane soğukkanlı gö • 
rünmcğe, zoraki normal hava ve 
şartları muhafaza etmeğc lüzum 
yok .. Uzağı, çok uzağı giirüp ona 
göre hesabımızı, kitabımızı yap • 
mağa çalışmalıyız. 

REŞAT FEYZİ 

f KÜÇUK HABERLERi 
* Son günlerdeki şiddetli yağ

murlar neticesinde Ürgüp kasaba. 
sının 3 köyünde 18 ev yıkılmış, 1 
çocuk bol!ulmuş, Develi kazaııında 
da 200 kovun boğulmuştur. * İstanbul civarındaki 25 ca
miden halı, seccade, levha ve sa
ire çalan Sait Beyazıt isminde bir 
adam dun 5 yıl 16 ay hapse mah· 
kum olunmuştur. * Memlekete avdet etmek em
rini alan Akdenizdeki ~ileolerimiz 
ffelmc~c başlamışlardır. Fransız
lara kiralanmış olan Sadıkzadele· 
rin Platin şi!epi de Kıbrıstan gel
mi,;tir. 

* İlk mektep çocukları için 
Florva ve Yeşilköyde kamp açıl
masıııJan bu ;-ıl için vaz,ıı:eçilmiş
tir. Digcr kamplar 15 temmuzda 
açılacaktır. * Son vergilerle beraber rakı 
fiatlarına zam yapılması dolayı -
sile rakı satı~lan % 30 derecesin
de azalmı,tır. Bira satısı ise mev
sim icabı artmaktadır. * Barem dolansile maaşlarına 
zam vapılmai!a hak kazanmış olan 
şehrimiz muallimlerinden 800 ü bu 
zammın verilmesi için alakadar 
makamlara müracaat etmişlerdir. 

Harbinin 
Bir lngiliz rnihracesi 

Çocuk Esi~gome kurumu taca • 
fından Ankarada acılan çocuk ti
yatrosWlun gördü~ü büyük rağbet 
ve mektepli çocuklarııınızın terbi
yeleri üzerine yaptığı faydalı te
sir nazarı itibare alınarak şehri -
mizde de büyük bir ~çocuk tiyatro
su• vücude geti.rihnesi için tet • 
kil<ler yapılırnaktad.ır. 

Diğer taraftan !~an.bul şehir 
tiyatrosunun oocuklarr. mahsas 
temsilleri de bu yıl haftada iki de· 
fava çıJrnrılacaktır. 

ÇOCUK E.SlRGE."1E KURUMU
NUN YElNİ AZALARı 

Çocuk Esiri( eme kurumunun ik.i 
yılda 'bir yapılan kongresinin dün 
sabah Ankarada toplanı.ğını yaz -
mı.ştık. Bu kongreye 62 viliıy~tten 
murnlılw.slar iştirak ebmiş ve kon
gre riya,etine !starlbul meb'u•u 
B. Somsettın seçilmiştir . 

Kurumun faaliyet raporu ve 
bilan oları k bul olunduktan son
ra eı;ki idare heyetınden ayrılan 
3 aza verınc Denizli rır.ob'usu B. 
:r)ecıp Ali Kcr·u::a, Bolu meb'usu 
Cemıl, doktor Zihni ve murakıp
!ı.klara da İsparta meb 'usu Kemal 
Ünal ile Hayrettin seçilmişlerdir. 

İstanbul-İzmir vapurları 
çoğaltılıyor 

İstanbul - İıımir yolcuları bu 
.mevsimde fazlaJaqmıs oldui?un<lan 
1ba<iema her hafta limanımızdan 
İ:mnire bir ilave aralık pastası ya
pılması kararlastırılmıstır. 

İlk ilave posta:;ı Konya vapurile 
tlün ak;:am ı;aat 19 da limanımız
dan hareket etmiştir. Badema 'her 
hafta llıu sefer vanılacak ve ayni 
va~·ır cwma bgünleri saat 19 da 
İmnirden limanımıza hareketle a-

zimet ve a\'l:!ettc de Gelibolu ve 
(,'.:na.1<kaleye ul!rıvacaktır. 

-<>--

Açık iş ve m~muriyetler 
Darülaceze müessese ve hasta

nesine 15 tane kadın :hademe a -
raıımaktadır. Zeytinburnu çimen
t<ı labrikası ile Yeniköy<foki T~ 
eaji-1 i.şi.çi l.okanta ve bahl<aliye -
!eri ımünhaldir. Erei?li kömürleri 

istemesi genel dirclktörlüğii Zon -
gukiakla çalışmak üzere elektrik, 
anolör ustaları aramaktadır. Ta -
!ipler yarın sabah saat 9 da yC':ıi 

po5tane karşısındaki Etiban.k mü -
racaat edebileceklerdir. 

Süan<'r !bank '"erli mallar as -
zarları da 120 - 140 lira ücretle 2 
muhasebeci aroımaktadır. A~ari 
lise mezunu olımak ve uzun yıllar 
resen mwh:ısebccilik yapmak şart-

tır. Talioler paıarların lstanbul 
müdürlü>?Une .m ' .•e:ıat edebilir -
!er. 

ADLİYEYE ALINACAK 
MEMURLAR 

Şehrillıiz mahkeme ve dairele
rine 1000 kuruş asli rnaa•lı kız ve 
erkek katipler alınacaktır. Dak
tilo bilmeleri icabeden orta mek
tep mezunları yarın ak.;arna kadar 
htanbul adliye enciimcni reisliğine 
miıracaat edebileceklerdir. İmti -
han da cuana sabahı saat 14 de a
ğır ceza sakınunda yapılacaktır. 

içinden ... J 
lngiliz ve Fransız 

altınlar İnııiliz imparatorlu~unun her 
tarafından büvük Britanvava sa
dakat te~r:ııfları ııeliyw. Bunlar- BÜVÜlt Brilanva hükİlmeti ve do
dan bir tanesi de Saravak milıra- min ~olarının ihtivat altını 3.300 
cesinin gönderdiği sadakat tel - llJn ani 3,300.000 kilodur. 
grafıdır. Fransızların müstemlekelerle 

Buna kimse havret ctmemistir. beraber altın ihtivatı da 2.845 ton, 
Çünkü Borne ı ııda~ında hükümet ··oııı. :l.,845.000 kilodur. 
kuran bu mihrace •halis kan• İn- Bu allınların hemen heı:ısi İn
·gilizdrr. bunu yaıan bir Fransız gilt;,rede \'C Amerikada bulunmak
f(a .ete..i aynca •il talbilatı veri - tadır. Fransızlar, bank dö fransın 
Yor: zemin katındaki mahzende rnah-

·Bunc!on yüz sene evvel Ceyırns fuz bulunan altınlarını vaktinde 
Brok ı.:mı;nde 'maCPraperest bir kaçırdı, kısmen İnuiltereve. kıs-
nıııllz Saravak sultanlıi!ı dahi - men de Amerikava gönderdi. 

lirde Burrıev isminde kür:ilk bır Harpten e' ·el, Almanvanın aı.. 
kasab~ya çılomı tı. Cür'etkar ve tın 'eı-cudu 28 t<ın kadardı. Bunu 
müt cbbis ır adam olan Cevm. sarfettiklerine şünhe voktur. 
momlekPt rnıl race ine arzı hiznıet J\!lülareke •artlarında Almanya 

1- Beşiktaşta oturan Fethiye 
isminde yaşlı bir kadın mutfakta 
gazle ateş yakmak istemiş, fakat 
per!ıyan petrollerden vücudü tu
tuşarak kaldırıldığı Cerr~hpaşa 
hastanesinde ölm~. 

2- Kasımpa:;ada oturan sar'a 
hastalığına müptela Vasfiye evin.. 
de çamasır yıkarken sar'ası tuta
rak mangala düşmüş ve yanf(ln 
tehlikesi başlamışsa da ateş he
men söndürülmüş, muhtelif yer • 
!erinden yaralanıp yanan Vasfiye 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmış
tır. 

3- Cihangirde oturan Bedriye 
evinde karyolasının tahtakurula
rmı temizlerken bir fincan içine 
koydu~u benzin ateş almış ve el
bisesi tutuşan Bedriye bacakları 
ile kollarından yanmış bir halde 
Be,.oğlu hastanesine kaldırılm.,,_ 
tır. 

4- Sirkecide emniyet müdürlü
ğiınün bulunc!ul(u binanın tramvay 
caddesi kösesindeki 54 numaralı 

saatçi dükl..anından dün akşam 
saat 19 dan sonra yangın çıkmııı 
ve dükk§.ııla beraber ynnındaki 
Necdetin o2 numaralı ·apkacı dük
kanı da kısmen .vanm1->tır. Paydos 
saatinden sonra kapalı bir dükkan
da zu.huı: eden yangının sebebi e, 
hemmi7etle aranmaktadır. 

İKİNCİ DEFA TUTUŞAN 
BOYA.HANE 

5- Saat 21 buçuğa doğru Gala
tada Fermeneçi!erde Nikonun üç 
katlı bıoyahanesinden yangın çık
mıs ve en üst kattaki 4 metre ka. 
dar bir ver yanmıştif. 

Bu ayni boyahanede kısa bir 
zamanda çıkan ikioci yangın .ol
duğundan dikkatle tahkikat ya • 
pılmaktadır. 

Üç oğlunu reddeden 
bir eski Paşa 

Kadıkövünün maruf eski paşa
larından S. dün asliye 3 üncü hu
kuk mahkemesine miiracaat ede -
rek F ., S. ve M. isiıınlerirıdeki 3 
çocuğunun kendi çocukları olma
dL_i{ını iddia eylemiş ve ıbinaena • 
leY'h mirasa müstahak hulunaıını • 
yac:.klarını bevan etmiştir. 

Halbuki bu ooeuklar, kendileri
nin S. paşanın niJ<iııhlı karwı. olan 
Madam Mariden c:kı,iiduklarını id
dia etmişlerdir. 
Beyoğlu nüfus memurluğu da 

mahkemeve gönderdiği bir cevap
ta çocuklar; nüfus kütültüne ~a
baları S. ve anaları Maridir• diye 
geçirihnişlerdir. 

Muhakeıme; aralarında nikah 
bulunup bulunmadığının da nü -
fustan gtJruLmasına katmıştır. 

----00--

Dahiliye Vekilinin 
mühim beyanatı 

Dün akşam şehriımizden Anka
ra,·a hart''.-ct eden Dahiliye Vekili 
B. Fai:k Öztrak harekelirıden ev
vvel belediyede kabul ettiği bu 
muharrirlıııize beyanatta buluna
rak ezcümle: 

•- Memleketin emniyet ve asa
yişi gayet ividir. Halkmuz dünya
nın bu mühim vaziyeti içinde o
nunla mütenasip lbir vekar ve sü
kunet içinde vasamaktadır .. 
Demiş ve memleketimizin ni -

zam, emnivetinin her zamankinden 
ilıwvetli olduifunu, halkın Milli 
Şefimize ve hüklııınete karşı bü
yük bir itimat ve seVl.l(i ile bağlı 
bulunduitunu tebarüz ettirdik -
ten sonra şunlrı ilave etmiştir: 
•- Türkiyede beşinci <kx>I diye 

bir şey V<>ktur. Her zaman her 
memlekette yabancı emeller he-· 
sabına çalı.şanlar bulunabilir. Bu 
züımreden bazılarının faaliyeti biz
de de teabit edilımişse d~ aldığımız 
tedbirler ve halkın uyanılJıih sa
yesinde bu teşel:fuüsler daha ilk 
kademelerde kesfedildi ve müte
şebbisleri hakkında takibat yapıl· 
dı. Fakat bu hadiseler izam edıle -
cek miktar ve mahiyette degı!dir. 
~.ılen Tiırkiye ·bu gibi tesebbüsler 
icin müsait bir muhit olmaktan u
zaktır.• 

kun·etli bir muknemet gö-riinte ye masrafımız oldukça kabarık bir 
uzun zaman da3 anamıya~aklardır. 1 
But oklar ancak müttefikler ta - )·ekün tutar. Geçen giin tram\a)_ 

Bu lastik bir Vıotur. Bır tüp ile 
oner~t:ir::n kulagın:ı bağlıdır. Su
va batar ve seskr 'başlayınca ezi
lir. 

etm;·:tı. ı\z zaman sonra da vPrli ve İtalva Fransanın altınlarını da 
ordunu» ku.mandanlığna tayin e- i.sth·-0r. Fakat Fransa vermeğe razı 
dil<J;. olsa da 0bu arzusunu yerine geti • 

Bu sabah kontrplakların 
damgalanmasına 

başlandı ufıorfa za.vıf bulduktan cihetlere dn ~özümüze ilişti. Bir zat, canla- ı 
dalarok iş görebilmişlerdir. sından bir takım kiığıllar çıkardı. i 

Taııklnrın arkasından motörlü Bunlar devlete ait kiığıtlardı. Çüo-
v~itle miicrlıhez piyadenin der- kil üzerinde resmi antet vardı. 
hu! vetişıııesi. arkadan bunların Sonra bir kalem çıkardı. Ünriııcle 
yolunu temin etmesi ve kabil ise devletin iımi yazılı idi. 
müttefikler tarafının geditini hü- Müteakiben, tamamen hususi 
yütmcsi Almanlarca hesap edil • bazı şeyler. yazdı, bir takım he
mekkdir. Aksi takdirde tank ku- saplar yaptı. Galiba, kırtasiye tab
mandnnlan bombardıman tayya- sisatı dairelere çokça veriliyor. Bu 
relerinin faallyr~ gMmeslni ve balio öoüoe geçilemez mi?. 
qaiıdan u~arak müttefik kııvvet· BOIUIAN CEVAT 

Sonraları elı>ktrikten iotifade 
b !adı. Elektri..1<1i idrrofonlar ya
pılıdı. Bunlar, sesleri fazlalaştırı -
•·ordu. Bu alet vasıtasile geçen 
ııemlierin cinsini bile anlamak 
kabil olı.ıvurdu. 

Bu son muharebede, birkaç ki
lometre dahilinde bulunan denizal
tılarının .verlerini bildiren bırcok 1 
idrofon istasyonları yapılmıştır. 

lilııace aninneUarlıııını isbat remiyecek, çünkü Amerika Fran _ 
etmek için, 18-12 senesinde iktidar sız altınları üzerine ambargo koy-
mevkiini ve oğlu olınadığı i·~in de du. 
tac ve tahtını veraset volile Ccvnıs ~---
Brok'a bıraktı. !arının mihracelik haklarını tas-
Kırk S<>ne sonra İngiltere. Çin dik etti. 

dcnızind ki Lapraklarında kuvv~t· Sin°a~ur'un bir kenarında du
leıınıe~e çalısı vordu, Sarav~k mih · ran bu ıınemleket azametli tabii 
rac<-sinin muvafnkati ile Ingiliz serveti ile Büyük Britanya iımpa. 
himayesi altına alındı. Buna mu- ratorluliunun k.r·melli bir var • 
kaibil İllS!iltere Ceyms'in ve evlat- dııncısı bvJ,ınırrıı.Jctadır. 

Kontrplak standardizasyon ni
zamnamesinde yapılan tadilat ile 
telmnil plakların ticaret odası ta
rafından muayene olunarak dam
galanmalarına 'buııürıden ttibaren 
başhını!m~tır. 

Sehrimizde 53 lbin ı>arca kontr
plak daımgalanacaktır. Bunların 
bir kısmı mara~ozlarda ek.seri • 
yeti de lıiiccar elinde bulunmak
t.ldu. 

İngiltere, Frans• 
ve Almanya 

Yua.n: AH'.\lET ŞÜKRÜ 
İngiltere Başvekili, c\·vel.-J 

yaptığı beyanatta müllı 
imzası hakkındaki ha beri idll:ı"llh 
hükumetinin teessürle ve h•yıe 
karı;ıladığuıı ·SÖY !edikten 

Bordodaki Pelen lıükuıne 
meşru Fransız lıükiimeli 
edilemiyeceğiııi büdirmekl• 
Fransızları ·İngiltere ile ...... ..,";J.L.,., .. 
harbe devam etmeie davet e 
tedir. İngiliz Başvekili ta~-1 

.. "':ı;·"'·,P"a• 
vapılan bu beyanat ile InJ~. 
Fransıı münasebetleri y.-ı p 
ufhaya girmektedir. Peten lı 
meti Almanyaya . teslim 0 İl 
karar vermiştir. lııgiller! b 1 meli, Petenın meşru hükuDle 
madıP-ını iddia ediyor. İnııilf 
buluaan eski harbiye müste!j911 
neral de Gaclle de Fransızlat~ 
giltere ile beraber harbi dev• . f 
tirıueğe çağırıyor. Şi!udi b~• 
mesele, Fransız milletinin, . 
cloı(rusu bu milletten Alman 
altında bulunnı,.. n lusınılard• 
"yP.n!arın hangi tarafa telJlld 
ede-;.~ği nokta.mdadır. Avrıııı
Fransa, hen1en hcınen tanı• 
işgal altındadır. Fakat Fr&P~ 
ceniş müstemleke imparator 
vardır: Cezayir. Tunus. fas, ~ 
dagaskar. Suriye ve "Uzak. Ş;; 
ki müstemlekeleri, harbı i 
ettirecekler mi?. Yoksa Pete ... 
at mi edecekler?. Sonra do• 
Petenin emrine itaat edere~ f 
mana teslim olacak mı!._!~:-
giltere donr.ıımasına ilwı-
rek mücadelede devam ed~e 

Mütareke şartlarının Dl 
gözönüne getirilince, Peten lı, 1 el 
metinin bu anlaşma ile ne Üpll 
tii>i sorulabilir. Pelenin bO • e 
ketini anlamak için ehe~ 
bir noktaH gözönünde tu ııı•·ufllODıaJ 
zımdır: Peteni Almanya ildetl 
reke7i akdetmeğe icbar e fi) 
hep, askeri olmaktan ziya~ 
sidir. Eğer sebep, yalnız a C 
saydı, Peten, teslim olmaz~J. Iİ~ 
zayirc çekilir İngiltere ile bi1'

011 
lıarbe devam ederdi. R""'"retell~nij 
yapmak istediği gibL Falı.al ·ıb' 
artık Fraıısanın İngiltere ile!. 
li" )"apmasına taraıtar deP."e y 
Ötedenberi Fransada iııgiltet pıl 
rine Almanya ile işbirliği ya!İ 
masına taraltar olan kı:vvel fJ 
yasi zümreler ve politikac~~ il 
dır. 1905 senesinde Boıı•1• el 
Delcasse arasındaki ihtilifı.8 :..1...,,~ 
risi bu idi. 1905 bubranıııd~ 
casse'nin istifası Bouvier'~ 
!ebesi gibi göründü ise de 1 jJllİ 
casires konferansı sırasınd• ,iıJ 
tere, Fransaya Fa11 temin e1f., 
tekrar galebe çaldı ve JJe b' 
ekolü politikacılar FransaP111 

'111• geçtiler. ,.ı 
Büyük harpte Fransauın koli 

kazanması İngiliz _ Fransı• 
1 

borasiyonuna tarafta• olaııl•\.,ı 
viye etti. Fakat Rouvler e iıı41 
Fransız harid politikasın!'! ~ 
ince ve uzun bir şerit gibı .,..- • 
kadar devam etmiştir. Bll ~ . 
vacılar, İtalya ile kollabortı5~~ a 
taraftar olan Laval gibi Poll,ı.1,.. '-tn· 
cılar ve nihayet katolilı.Jiie ;şbit" .:: 
nan Fransa, ftalya, ispanY• c-1-
lil\i taraftarları, şimdi ııalebe ıa 
m.ış görüllüyorlar. ııt ~ ._ M 

Ancak şu da muhakkak .,ıi• ite 
Fransız harici siyasetinin :1111~ laı r yantasiyonu, otuı altı sene. ejijiı',4' tıı: 
sıkı bir İngiliz - Fransız işbil' İİı'!" tıl< 
dayanılan zamanlarda adet• ~- 4.t 
lizlerle birlikte müştereken: rlP~ 4't 
muş olan denizaşırı impartı~- a 
üzerinde akislerini nyaıı1;,;ı;s • ~ 
tır. Esasen simdi başlıyan . elİ 
Fransız mücadelesinin nıahıY lılıı 
budur. _,.,,.. 8 

•••• 1 1 1 •• 1. 11.1.1 1. 1 ~. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Bir sanatoryo~~ 

bizar eden aauı ıÇ 
hayvanlar 1 6, 

Erenköy sanatoryom.~~ııill 
vatan hastalardan üç 1<~ bit 
imzasile dün aldı;tı.ını rıi" -
mektupta son günlerde afcıl':. 
risincklcrin bilhassa ıat i ıı' 
!arın hücumundan ekSer 

1 
!)'/. 

taların ook bizar olduk!~ 'elle 
ku uzluğa ilaveten bas "ıı si6 
gibi hariçteki uzuvıarı~~ııı 
olduğu bildirilerek ha5 .ıJ • 
her veçhile ihtimam ve r'fo • 
kayı esirgemiyen sanı:'if11İll;ill 
mun gayretli başhe ~ 
verem hastalarının çok urll[.ı· 
taç olduğu uyku ve hU~u ııı~ 
nın temini için derhal edafill 
iç sivrisineklere karsık!e.Jil'· 
tedbir alması istenme rrıiica· 

Son Telgraf: Vereıın 9ıor
dele cemi.\ etinin ve sııJI J11l'uıı 
vomun ııavretli ~ktı<> z eıJıı
ıbu tedbiri heme": ıt~ıtıeda erlı· 
cebini lıuvveile iJlnıt 



(Başmakaleden de11am) 

sorusu 
kışmıya cesaret edemezler. Çüıı
ki.i, bövle bir cesaretin kendilerine 
pek pahalıya malolacağını müd -
riktirler. 

Reşit PaŞanıii Hatıratt 

ABÔOLHAMIT ~NASIL- DEVRiLDİ? 
iit lngiltere üzerinde 5 Alman tayyaresi düşürüldü 

serbesttir. tnğilterenin müdalıalesi 
de mevzuu bahls değildir, çünkü 
İngiliz - Fransu; ittifakı diye bi.r
şey kalınaınııı ve İngiltere kelldi 
imkanları ile kendi galibiyetini 
teınlıı mücadelesi iÇindedir. Fran
sa hesabına Amerikanın itiraz v.,.. 
ya müdahalesi esasen mev:cµu 
babsolmamak gerektir. Bugünkü 

İtalya ve Almanya-dan müza • 
bere! ı:örmeleri ve onlara dayana. 
rak fili bir harekete rehberlik et
meleri ancak ve ançak Almanya ve 
İtalyanın garpteki mücadeleyi 
gevşeterek ve tehir ederek bu iş
lerle meşgul olmayı daha önceye 
almak arzuları ile mümkün ola -
bilir ki böyle bir arzu mevcut olup 
olmadığını da biç şüphesiz bizzat 
Bitler ve Musolini bilir. Fakat, 
hadiseleri karşıdan seyreden ve 
mlitalealarını kendi görü~ rnan -
tıklarına göre tahlil ve muhakeme 
edenler icin Bitler ve Musolininin 
böyle bir yol takirı edeceklerine 
şimdilik ihtimal vermek güçtür. 
Ancak her ihtimali derpiş ederek 
daima tetik üzerinde hazır bulun
mak da alilkalılar için birinci şart. 
tır. l:latta, Bulgaristan ve Macaris
tanıu şuursuz ve hesapsızca bir 
harekeHerine karşı dahi. 

V a:r.aalar : ! 

lekeader F. SERTELLi ,----. C .... dt>I Rqil VULARK.IRAN 
: Londra 26 (A.A.) - Hava ve 1 yanmıslardır. Ta''Yare dafi >batar- kadar alınan ntPOrlara göre, ciddi 

il hilı emniyet nezaretlerinin müş- yaları ve projektiirler har~ete maıd:d.i hasar }'Oktur. Ölü ve yaralı 
ı rek tebliği: geamiş ve avcı tayyarelerı, duş - ımiktarı odk azdır. Hidbir askeri Fakat artık yetişir, bu hakaretler, 
. ııl Gece, ,afak vaktine doğru di4- manı karsılamak üzere havalan - hedefe hidbir ciddi hasar kayde-
111 an tayyareleri, İngitterenin bir mıştır. Asgari beş dü"'11lln tav- dilmemiştir. -~ 

· euırh·akii istese de istemese de 
daha ilerisine v~ılmaınak şartile 
kabul etmek vaziyetindedir. 

bu zulümler artık yetişir! 
k mıntakaları i':crnıe hücııımlar yaı·esi düşürülmüştür. $imdiye ' . 

- - -- - - - --- -.... .- --~- - ~;'.";')lı -- -... Fransanın Japonyaya ilanı harp 
etmesi ve donaunıasını Hindiçini 
sularına ı:önderip Japonlarla bar
betınesi ve i~J?ali meney)emesi ise 
donanması hakkında kabul ettiği 
şartlara nazaran miimkiin deıi:il
dir. Bunu yapsa yapsa yine Lond. 
rada teşkil edileceği me\Zuu bah
solan .yeııi Fransa• ya iltihakı 
bekfonen donanma ile Hindiçini
deki valü umumilik yapabilir ki, 
işte bu da yine birinci me\•zua, 
yani ınüstemlekelerin \'e donan -
ınanın harbe devanı edip etmiye* 
ceği 1nevzuuna bir derec:eye kadar 
bağlıdır. 

Öyle ise bir kere düşünelim: Dün 
ne idik .. Bugün ne olduk?. Na -
musu tarihimize her gün yeni bir 
karhai felaket açan bu meş'um 
tarzı idare ile ne elim neticeler, ne 
acı günlerle karşı karşıya bulu _ 
nacağız!. Bugün -eçirdiğimiz bu 
feci \'C karanlık saatler içinde ne 
kadar şa~kın, ne kadar aciz ve alil, 
ne kadar müdafaasız, ne kadar 
Jnaılfım, ne kadar ittihatsız, hatta 
ne kadar l etim ,-e kimsesiz kal
ını~ olduğumuzu bilseydik!. Bir 
kere P'Örmüş olsak ki anaları dul, 
evlfılları öbüz, memleketleri fa -
kir, a'kerleri çıplak bırakan, ze
kayı müdalıin, kuvveti cellat ve 
hain, askerleri ileti zulüın ve şer, 
ahaliyi dilenci, ınemurunu hıl'SlZ 
ve O'asip mcnze]c5İne indiı·en, ai· 
leleri matem ve sefalete, erbabı 
naınusu zinda:nlara, hürriveti zin
cjrJcrc bağ.i.ıJ an idarei hazıranın 
dcn:ıetini eğer hiılU takdir edenıe .. 

rap, fıkaramızın kesesinden par& 
sirkat eden, otuz iki senedir ya -
lancılıkla, alçaklıkla, namussuz. 
lnkla idareye ~alışan sekiz on hai
nin milletin ciğerine saldırnw; olan 
pençesinin yırtıcı tırnaklarından 
artık kurtuluyoruz. 

~~LQC.VJUWLLZWLL>~~ .... 

af kanlar müteyakkız 
b' 

~~bir vaziyette bekliyor 
~

I (l inci sahifeden df.'Vamj f !etlerine karşı bir temayüt;;;fuı 
• . \'yare çı.kavı;ı:ıışlarıclır. Bllkıt'alar 1 mektedit. Yu,:ıoslav Basvek;li is
i ~rn techlzatlıdır. ı vetkoviç Alınan telgraf ajansı mü.-
el Fili g.azeteler harbin Balkanlara messiline Vllku ·bulan bevanatınd• 
,.l- ğru yayılmasından şimdilik hiç bilhassa demisfü: 

ıt~~~•ır sc.bap gövmoınekle, beraber, ·Dc\'lo\imizin siyasi hedefi cı>
• 

1 l'avmis• ııazetesi, Balkanlarda 1 nll!bU 'ô!!İ'ki A nupa milletleri ara
g~ l.lıursuzluğ"un de\'am ettığini yaz- ~nda ver1ınli bir teşriki n1esainin 

'..· kta, fab:~Hitlerin bugünku se· husulünü mümkün kılmaktadır. 
d ait içinde ·bir tecavüz harel:etiııe Son Avrupa harbi siyasetiımizi de-

il l- ceğini zannelmemcktcı...ır Cun· ği.,tirmemiı;tir. 
1~1~;u Balkanlara .bir tecavüz birçok Milli yaşayışımızın her saha ın-
·ı(eni meseleleri nneydana çıkara_· da an'ane haline gelen kat'i bi-

~~'llktır. Balkanlardaki . vazıvetın taraflıktan avrılmıyacağız. Yugos
stiı1~li.krarınd'a Sovyetlcrın de men- lavyanın takip ede eldi.ii:i bu siva
a~~tleri vardır. Ayni gazc<e, mu- set sayesinde Avrupanın cenubu 
jlll!asamatın AvruJlanın cenubu şar· <arki kısmında 5ulhü muhafaza et
•• isine yayı1masında ne Macarıs- mek kabil oldu. AJ.maııya ile Yu

ii~'.nın, ne Balkan devletlerıı;ıin. ~k gosla ,.a arasında ou,;tluk ve teş
jo• llnsenin kazancı o1mıyaca_gı mu· riki mesai hergün kuvvetlenmek· 

ed.,..~leasındadır. te ve iktısadi sahada inkişaf et -
Jllif Gazeteler, Fransanın 'll•a~\lıbi.- mekttdir. Mütekabil menfaatler 

yctletinden sonra Roman.'.'a v;, .Yu - daha samimi bir anlasrr.avı icap et· 
·!<11-tlslavyanın vaziyetlerındekı dı>- tiriyor. 

1 et·~ikliğe de işaret e1ımektedırıer. Çünkü, mem·,,ket'ıniz büyük 
att' Romanya ş;ındi totalib. · p!·~n- endüstri merkezi olan Alman im-
•etl1 iPiere dayanan ·bir Politika güt- paratorlu"•ı ile ziraat diyarı olan 
ı•·~ektedir. Milli partinin tc·kili Y:ıkın ·aı'k ara.,nda biı· köprii va-

uı•·~ınanyanın daı,ili ve harici a- zifesini örınektc<lir. İ<.tin1ai ve 
,e·~linde büyük bir tesiı- b,raka - duhili Sİ\ asetinıizde vak~da bü-

İ' ~·'aktır. yük deği•iklikler olacaktır .. 
;'oJ. Yeni partinin orogramınde Ya- Bulgarlara gelince. Harbiye na-
Ce".~lldilere karşı takyidat konmasını 1 zırı General Daskalof tarafından 
i~l~~car gazetelr-ri Ramamanın Al· vücude - 0 tirilen sivil seferberlik 
n~.-tııanyayı ımemnun etmek voluna kanunu. Bulgaristan ·'<mdıve ka-
et•" ll'ıniş ol.dıığu şeklinde tefsır et- dar ltiınse ile hare hallnde ıbulun-
pit'llıaktedirler. madıih halde, har~ haline ~öre 
idil'• Macar Oysag gazetesı. Ro:ııan - tanzirrı edilmistir. 
yD"hıua yapılacak herh;ıngi bir de - Sonra Bu.lırari,taııda 40 yasına 
ıl '!\şikliğ:in Maca,rlara karşi Triva· kadar askere cağtrı1mıs vaziyette-

; si•%n muaıl:ıedesile yapılan hakstz· dir. Bunların idnde Türkler de ' 
vsr·lı~ın tamirine mani olamıı acağı- vardır. Hulasa Bulırnlar i1k fırsat-

il"lıı Yazmaktadır. ta harekete geemei!e ~ma.de bir 

Asker gözile 
· (l inci sahifeden devam) 

nazaran bayii müşkiilleşmiştir. 
Denebilir ki, Almanya Fransız do
nanmasını limanlarına bağladık
tan sonra istediği \'akit kullana
bilir. Hatıra gelebileceı.. bu ihti -
maile diğer bir ihtimal ortadan 
kalkmış olur. O da yakında başlı
yacai!ı zannedilen İııgiltereye ta -
arruzun daha uzatc tarihlere hıra .. 
kılnıış oln1a.:ı-1J,r. 
Eğer Almanlar bu haftalar için

de havadan ,·e denizden ta:ırntz
]a-rını •·apmazlal'sa, fikirlerini de-
9-i.,.tirmiş ve ablukayı daha nıuva
fık görmüş olmaları varittir. 

İngiltereyi işgal veya 11blııka et· 
mck arasında nt!ticc itibarile farJ.s 
yoktur. Yalnız işgal yolile hedefe 
ilaha çabuk varılır. Abluka ile iş 
daha uzun sürer. 

Göı·iiliiyor ki, İngiltereye taar
ruz veya Britanya adalarmı ablu. 
ka etmek hususunda Alıuan ku -
mandanlığınm vermiş olduğu ka
rarı henüz kafi olarak k!1§tirnıek 
nıüınkün deftild!r. 

----o·,·----
Karısını vuran adam 

(1 inci sahifeden d~1'am) 

mek btcağını kapmış ve karısı Mi..
kcrremi at!ır sur~tte ya-1.ala.ınıst:r. 

Mükerrem in: 
c- Yeti_ııı kamşular! .. Ben \"an~ 

dıun'.-' fervad111> karşı m:.lıalleli 
evin önüne toplanınca Ali lıev1>
c2rı ve kovkusundan pencere-den 
balıreye atlaınıısttr. Fakat ba.'lce
de koşarken de ağzı a<;ık olan ku. 
yu, .... d•'.i.şn1U!i ve oo sefer keıldisl: 
•- Yetisin komsular!.• dive is

timdada bas!amı_,hr. 
Polis tarafından c:agırılan bir 

ilfoive ekıni Aliyi kuv·udan çı.J<o:·
mı<lardır. ALi itf,,desin.ie hı-d<letle 
bu isi ··vaotı..~ını söyleml;;tir Ağtr 
varalt MLikerrem de Gureba ha.
tanesine kaldırılmıstlr. 

Bi2hn şnhsi kanaatimize göre 
A!n~.;n - Jnpon - İtal)"~ın nıihveri 
baki 'ir ve Asyada!d lnriıiliı ve 
Fr'ln . .;ız müstcıulrkeleri ki'lh n Us .. 
takil!en, kiih i-stisnıal" hakktna i~
tirak surctilc Japoııya.ı-a terke -
dilmiştir. Ve Japonya işte :şhndi 
bu taksimdeki rol \'e v•ıifesioi 
Çine yardınu kesmek bahanesile 
Fransız Hiudlçinis.indcn işe lıa!flt
yara.k ifaya koyulrnu~tur. Japon
lar FranSlZ liinrliçlııt~i i.,~alini bi
tirdikten sonra herhald\.!, diğer 
Fransız n1{ ;,lcm1ekclcr1ne icap 
ederse ıııat:i..:p, donann1asız, silah
sız ve askersiz F~:aıısaya il8nı har .. 
!;etmek suretilc de elatmıp bn~
byacaklar \'e İngilizlerin uıüstak
bel nziyctledııe göxc de hareket
leı·ini ayarlıyacaklardır. 

B~:l;.Jar~stan ve l\.J.aca.ristaııın re
vizh onisl taleplc.iue ,.c bu taleıı
lcrin bir entrivuki halini iktl~ap 
eylemesi \'C Almanya ile İtalya
nııı cenubu şarki Avrupasına ve 
Balkanlaı-a kar~ı herhangi bir ha. 
rekette bulunmaları ihtimaline 
geli.are bütiiil bu ihtimaller c!e ii
zcr!eriıuk ayrı ayrı durulacak 
ıuevzu!atdır. İta!; a ve Almanya 
henüz ı:ıırpte başla<!d,Iarı harbi 
bit.<.ı;;ş değillerdi<. 

iuı;iltere ile yapacakları harpte 
ikfüap edecekleri vazıyetiıı her- ı 
şeydcu evvel taay, ·ün ct~n~si ve o 
\akte kadar yeni yeni karı:;,1klıkla· 1 

ra ve ku \o·v~t israfına ınahaJ vermc-

So•yet Rus~·n ve Amerikaya ge
lince; Sovyetlcr "aziyetlcri hala 
ıuuanunnd1r. Ne yapacaklar, ne 
)arıınak is.tiyorl:ır. Frartsanuı mağ
liul edilişi \'C Akdeniz muvazene
sinin bozıılmıya doğnı l(idişi kar
şısınd., ııe dü~ünüyorJar; hncbin 
BaH .. ~ınl.ara ve cenubu ~arkı Avru. 
pasına hertınngi elden olursa ol
suu ~ı~ı·anuısı iht;nu:.Uni ne şart
larla dcrp~ ve uıütal~a edi3·orlar; 
harp s~ııuna lcat!aı· bitaraf mı kal
n1ak istiyorlar, bir miidahalc za
nt!tnını n11 bekliyorlar, nıüdahale 
edcc~klci!'i<' h:ıııgi taraf hesabına, 
ne şartlnrla ve ne şekilde?. 

Biiıi:n bu su llerin ce\'a}1Jarı 
nte(·huJdür. Y:'llnız ortada görünen 
vaziyet Sovyct Rusyanuı_ müte -
maıli tekziple.-le her tiirlü hal \'e 
ihtiınaJ karştsında çekingen \ c se
yirci gibi bir tavır ve hareket ıııu
hafa'a etmesidir. 

(Osmanlı Terakki ve İttihat ce
miyeti) bütün vatan kardeşlerini 
Allaha bamdü senalar olsun, itti
hat ve ccmivet bayrağı altında 
topladı. Herkesi birbirine sevdirdi. 
Elhirliğile, yürek birliğile vataıu 
felaketten kurtarıyor. 

(Devamı var) 

1 Japonlar Hindi. 
çiniyi işgale 
başladılar 

di se şu otuz milyondan zh·ade a- Loııdra 26 (Hususi)- Gazeteler, 
lıalii ı'ak:ım lıukukukunıı eıİ deni ı Fransız hezimetinden sonra, Fran
vas t la;:l.a knhır ve mahveden bir sanın Asyadaki geniş müstcroleke
kac halııi hükumetin bu sütun levsi !erinin vaziyeti ile meşgul bulun-
mel aue<ini bir hamlci hamiyetle maktadır. Kanaate göre, japonlar 
deviriıı kırınak bizce ntiimkün de· bir emrivaki yapmak için, Fransız 
i{ilse o zaman L.aı'i~·,·en btlrneli ve llindirinisini işgale hazırlannıak.. 
Hıraf etıııl'liJ·iz ki insan namı mii- tadır. jaııonlar, buna sebe" olarak 
berceliııe ia)'ık adamlar değili~. bu yoldan Çin ordusuna müteına· 
Çobani sii.ı·Li:sünüıı, kus; y1tvasının, diyen mühimn1at g-Onderilmekte 
iıı~an; \aı..:ıııııın ve vataudasının olduirunu ileri sürmektedirler. 
hamisi olduğundan biz de bu~un Fransa hükılmetinin, Hindiçini 
h;İn r:~.!ış:n:!"'a kanın1ııla, caııımız- yolile Cin ordusuna nıühimmat ve 
la, vicdamııı.z!:ı ahdettik. İşte bi- saire gönderilmesine müsaade edil-
lirsiniz ki vuı ... nın geçirdiği bu ınivece~i yolundaki teminatına 
kara günler bil:ltcfrik cinsi ınez- raP.nıcn, cenubi f'indcki japon 
hep m~nıleketin bilcümle efradı ku\'ntleri kumandanı, orduya 
ınazlı'.'mıe;i için yiiz kara>ıdır. Hindiçinl topraklarına geçilmesi 

Fakat artık yetişir, artık bıt acı. için emir vcrmi«'- Ilarekil.ta 17 
lar. bu hakaretler, bu ayaklar al- haziranda başlanmış olduğu bak-
tında ezilmeler, bu zulümler yeti- kıııda da haberler gelııı.ekfedir. 
ş1r. Vataıı ~·aralı bir arslan gibi japon filosundan bir kısım da Hin-
yerlerdc çırpınırken bütün vatan· dHni sularına gelmiş bulunmak-
daşlarınıızı onun niınetile, onun tadır. 
rulıiJe,. onun sıyanctlerile, onun I~~~~;;;;;==~~~;;;;;;:;;;; 
nanıusıl.'.! y1şıynn karde.şll"ı·in1iıi en • .. 
derin bir nykuda göreceğimize Mahye ve 1\-.uhasebe 
böy.lcce lıcıı,ıni b_ir, hepsini müt- ı tv.ÜTEHASSISI 

F. İDEM EN 
esP-"'--Yu~slavyada da .ınihv• r dev - yazi "Ptle bulunuvorlnr demektir. 
pcl· • 

~: lsviçre ordus 
e~ıe 

·~~~ terhis ediyor 

nıeleri mantık ve iı:'aı1 volunun ı 
1 icauları dahilinde gö ... ·Uhnek iktiza bu eder, 
ı Bu bakımdan İtalya ve Alınan

yııııın şiıııcliki halde bütün kuv. 
••ederini İne:iltere ile mücadeleye 
ve ev .. eleınirde Fı ansa \'e İngilte
rcnin miraslarını bölıi0miye bas
rcdecekfori umulabilir. Galibiyet
leri t-ıkdirinde şarki A'·rupa, ce
nubu şarki Avrupa, orta Avrupa ı 
ve Balkanlar, Asya nLesclelerioi 
ele almaları ve bu meseleleri lıarpli 
.-eya lıarpsiz bir şekilde lıallctmi
ye kalkıwıaları muhtemeldir. Bi
naenaleyh. bu takdirde Alınanya 
ve İtalyanın da Macar veya Bul. 
garlarııı herhan"'i hir emrivaki ile 
orta Avrupa ve Balkanlar sulh w 
istikrarını bozmalarını tasvip ey
lenıeleri '<il' • •. ·zuu bahsolamaz. 

Balkanlardaa 
sabah gelenler 
ııeleraniatıy( r-.:rr 

Herhangi bil· ihliıııal ile Alman 
ve italyanla'ln İngıltereye karşı 
da faiki,yct arLetnıeleri \'e A \'ru -
payı taınan1i1e kentli hakiıniyetlcri 

1 

altuıa aln1ak arz:ısuna düştükleri 
takdirde Sovyct Rı•spnın vaz:ye. 
ti:ıin ne olacağı da ayrıca bir mev
zudur ve bu ınc,·zu karşısında da 1 

l\'Iu:>ko\o·:ının ne düşüntliiğü anla- ı 
şılını~ değildir, Bdki, bir ihtimal 
ile Jlfoskorn, Japonya ve Ameri- ı 
ks.nuı da harbe fiarışnlasını \'e 
bütün ba devl;,rin bıribirlerile bo
j!uşması karşısında bitaraf !..ala- 1 
rak ku\·vetlerini nıuha.ia:ı:a etmek 
~·e devler yorg-un düştiikten sonra. 
se;)ini ,-ükscJtnıek i11ık.5u ve rare ... 
s.ini de kendi hesabma teemmül et
mektedir. Fakat, bu da taayyün et
miş de<"'ldir. Hulasa, dlinya eyle 
karışık ve blıibirine bağlı meı<e
leler ka,rş.ısında bir ('.tkıııaznı i(lne 
"irıni~tir ki lıerhaugi bir büküm 
vermek ıuümküıı olmadığı kadar 
muharebenin dünya harbi halini 
alınası \le uzun yJlar sürnıesi ih
tinuılinin tahakkukıl da nıiiınJciin 
ve muhtemeldir. 

tehıt ve bc-raher gurnıek. Osınanlı
Jarın ittihadı öniiude zulüm zin
cirlcriniıı kırıld1ğını işltnıek isti_ 
yelim. Bunun içiu çalışalım ve 
milcli miisliıne ve gayri ı:ıüs.Jime~ 
niıı ınalını tnaltnıız, caulnı calll -
ınız, ırzını ırz1a1ız bilelim ve işbu 

1 
abk:imı so!·'iye ve kanııniyenin ka- 1 

bul ve icrn~"'1ru Padi~ah.nnızdan is
tiyelim ve batta icaıı ederse seve 
se\'C ölelim ve muvafCakiyeti dahi 
Cenabı Haktıtıı teınenni edelim ve 
serbest olacak bağıralım: Yaşasın 1 
vatan! Ya~asın milJet! Yaşasıu 
hürri~·ct!.,.. 

Vergi kanunlarına göre vergi -
lere ve muhasebeye ait ınuame-

ıaıın i!a!:iını, defterlerin ve hesa-
batın tanziınini, n1uhasebenin tq
kiliit ve teftişini \'e saireyi abon-
man ve devamh hizmet suretlle de 
deruhde eder. 

9tet (1 inci sahifeden devaml 
oll~. ~lteleri bu mütarekeyi kabul et.. 
ır·~ illemişlerdir ve mukavemete de-

• 
0 d• ~lnı edilmektedir• 
'~o• ~· in .. iliz gazeteleri bu mütarekeJ:'İ 

9
o• b~ tuzak addediyorlar. Fransa sı
n• '<lıını bırakıp deniz üslerini ve 

·o • doııanmosını silfılıtan tecrit etiiii 
k• , l;ıınan, İtalya ve Almanyanın Frun· 
3~.~. laya karşı muamelesi değişecek 
b• ı.. 1e bu iki devletin hakiki niyetleri 
~a ' ~aman belli olacaktır. 

JıJ ~lütareke şarilarına göre, Fran
i· la Akdenizdeki Tulon, Bizcrte, 

:'ri l\or>ikanın merkezi olan Ajaksio 
,.~, !islerini silahtan tecrit e tahrip e
gıg-j. düdikten ve donanma da elden 
olıl, ltl,tıktan sonra, Fransa mukad -
IPıı: ~•ratı ile oynamak çok kolayla • 

r ıı:· lıı,,aktır. 
.c~t.. İngiliz filosu h5len Fransız müs~ 
ti ~ı 1•ıııleke imparatorluğu toprakla • 

ç 

iJı 

bİ! 

ıJ;:• 

a.s
ıı1' 
J)e 
şi5 

rıJl 

1•nı himaye etmektedır. 
llordo biikıimetiııiu aldığı ka· 

tarların bütiin Fransız milletinin 
~yatına tercüman oldu{ru iddia 
!d.i.ıemez. Nitekim müstemleke -
iek; kuvvetler ıniidafaaya devam 
1d.Uecei:ini bildirmişlerdir. 

Gazeteler g<ırek 1"1are~al Peto -
~iıı, gerek Çörçilin dün A\ aın 
~aınarnsında söuledikleri nutuk -
lııtı •·e Fransız propaganda 3iik. 
~•k komiseri jan Pruvonun Ame
tikan gazetecilerine vuku bulan 
~•Yauatıııı tefsir etmektedir. 

1-oıeıı radyoda düu ~am söy
'•dif:i u~tukta, aktedileıı ıuütare
~•leı-in umumi hatlarını izah et· 
Ulı.ıcn sonro, Fransız milletine ız-
1ttan cckileccğini, Fransız arazisi-
lliıı büvük b

0

ir kısmının ınuvakka. 
ltn işg:11 altında kalacağıııı, fakat 
~·ı·ansaııın şerefinin kurtulduğu -
nu söylemiş, memleketi bu bale 
gOlfren amillerin gev~eklik \'C se
la\ıa[ olduğunu ilave ederek, bü
liiıı millete mutavaat tavsiyesin
de bulıınmu< muhacirlere yerle • 
l'iı:ıe, yuı·tlarına dönınelcrini bil -
~İtmiş ve bu acı badireden yeııi 
lıQ- Fransanın doğacağını iliive et. 
llıistir. 
Pransanın bu acıklı günlerinde 

~lareşal Peten biikümetinin takip 
ttt;.-.; siyaseti tenkit eder yollu neş
tiyata gıızetelerde pek o kadar yer 1 
~eıcilmemektedir. 

Ancak İngilierenin Fransaya 
•aktiud" yardım etmediği yolunda J 
~tansız propaı:anda yüksek komi-

serinin beyanatuıa cevaı> veril -
ınektedir. 

Gazetelere göre, İngiliz bükıi -
metinin, muhasamatın ilk ayların
da Fransaya 26 fırka göndermeyi 
herhangi bir vakit vadetmiş olılu
ğu tamamile yalandır. Bilakis, 
Fransızlarla yapılan genelkurmay 
görüşmelerinde, harbin ilk senesi 
zarfında, İngilterenin mahdut nıik.. 
tarda askeri gayretler sarfedereği 
bildirilmişti. Fransaya 400 bin İn
giliz askeri gönderilıniş!ir ki bu, 
Çörçilin 18 haziranda avam ka
marasında bildirdiği gibi, İngiliz 
bükfunetinin aldıih taahhüde te
kabül eylemekte idi. Havacılık sa
hasında ingilterenin 4tiraki, va
dcdileıı ve Fransız genelkurmayı 
ile üzeriude mutabakat hasıl olan 
miktarı pek çok geçmiştir. 

Çörçilin dün avam kamarasında 
vuku bulan beyanatı, Fransız me
hafilinin bütiin iddialarına bir 
cevap teşkil etmektedir. İngiltere 
münferit bir sulh akdi takditinde 
müzakereler esnasında Fransız do. 
naumasının İngiliz sularında bu
lunmasını istemiştir. 

Reyno ile bu müzakereler devam 
ettiği sırada, Reyno istifa etmi:;ı 
ve Mareşal Peten ınütarekeyi im
zaladığı ı:ibi, l•'ransız filosunun İn-

- giltereve iltihakını da reddetmiş -
tir. 

Bununla beraber, Almanlarla 
muhasamat Ancak resmi Fr~nsa 
taıafından terkcdilınhıtir. M.üs -
teıulekelcr dayanmakta ve Lond
rada bulunmakta olan General 
dö Gol yeni Fransız. lnukaveınct 
cephesini kurnıağa çalışmaktadır. 

Birçok yüksek rütbeli Fransız 
zabitleri de Londrada bulunmak • 
tadır. 

Bu sabahki yangın 
Bu .sabah saat 9 ıbuçujia doj\ru 

Mercan hanındaki bir deoodan ' 
yangın çıkımışsa da ateş dePQnun 
ka.,lamalarını yaktıktan sonra it
faive tarafından söndürülnıüştjir. 

Mütecaviz sarhoş 
Hüsnü isminde bir sarhoş dün 

Kadıkövünde Yo~urtçu parkından 
gecmekte olan Büyükdere moturü 
kaptanı Abınedin kafasına rakı şi. 
şesile vurup seberısiz yere rıırala
dı/tındau vakalaıuıu.ştır. 

Yolcularınu1 ..ıavısL her n·-Un aza
lan Avrupa eksoresi hu sabah da 
tüpu t0~u 5 yolcu ile gelmi~tır. 

5 İnPiliz n1ülhend!RE,Jen ibaret 
olan ıbu volcular Suriye tur'hkite 
memleketlerine dönınıek üzere Is
vicreden gelmişlerdir. 
YAHUDİLER YUGOSLAVYA -
DAN DA ÇIKARILIYORLAR 
P<:>!onyalı mültecıl-:rin akını da 

devam etıınektedir. Bu sa;bahıki 
konvansiyonel treni ile de 52 Po
lonvalı mülteci gelınistir. 

El<Gerisi Sirkeci v~ Galat:ı. otelle
rini dolduran Polonyalı mülteci
ler buradan s~rivcye gidecek -

Böyle olunca l\fararistan ve Bul
garjstan da miistakillen vP Alman, 
İto.!Jan müzahereti dışıııda bir 
cbilfiil ibkakı hak. dava.~ına kal-

Ancak, bütün lın karısılt l.ı'e biri
birine bağlı meseleleri aydınlat -
mal<ta bic şüphe yok ki yine Fran
sız donannıasının ve müsteıntekc
leriniıı alacağı müsbet veya menfi 
vaziyetin biiyiik yardunı olacaktır. 
Bu itibarla Fransız donanma ve 
müstemlekelerinin teslimiyet ve. 
ya mukavemet nıevzuunun yukarı
da zikrettiğinv• sualler karşısın· 
da şimdilik bir nevi .miftah. ro
lünü oyn:ımakta devam ettiğini 
kabul etmek lılıımdır. 

ETEM lZZk:T BE'.'IİCE 

le~~r~i konvansi.~.-onel trenile 2 Almanyanın verdı·g ... 1• Hintli tc·-fa ve Bel~ratta bulunan 
iki P0lonvalı Musevi de şehrimize 1 
gelmişlerdir. t • t • ı 
M~v~te~,,~=r~n:.~":~~:ı~d;ek:_ emına a ınaııı mıyor 
derpey çıkanlmakta olduklarını (1 inci sahifeden det>am) ı '.kete geçi1mamiştir. Mütareke şart-
söylemişlerdir. Halbuki donanma teslim olma- lş,rırıdan bir klfımının ver'ne ge-

BULGARİSTANDA mı:ı ve Fransız müstemlekelerindei tirilebUmesi için İtalyan dona(!. -
Bulgari3tar.dan bu sabah .ııelen bulunan kuvvetlerin kumandan - masının harekete geı;r.;esi ıcap !>-

bir taciri nverdiöi izahata göre Jarı da mu:kaveınete devam ede - decektir. Bunun icin de, İtalvanın 
Bulgaristanın ekseri }\?r!<>rinde eeklerini bildinmişlendir. mütarekenin lmzası tarihinden iti-
bariz askeri faalivet ve hazırlık - Re~ml Fran"ız ohüku.melinin e- baren daha on beş gün bek'iveceği 

• 
İkinci beyarname 

UMUM AHALİYE 

•Karde•ler! Müjde! 
.Otuz iki senedir sevgili toprak

Jarunızın birçoğunu \'Ücudü \-'a -
tandan kopartl"l ayıran, eliınizde 
kalanları al kanlara boyıyan otuz 
iki senedir otuz beş milyon insanı 
havvau sürüsü gibi kullanıp in • 
saıtlıiı bildirn\İ\•en, otuz iki sene
dir ınilletin haysiyetini pamal e
den, va1aıı karde~lerini birbirine 
düşman ederek rahat yüzü göster
miyen, khnimizi sürgünlere, kimi
mizi zincirlerde zindanlarda he
lak eden, askerin silahını suiisti
mal ve memurların ahlikını ifsat 
eden, zenginleriınizin ınalını ha _ 

Bahçck::ıpı. Selfımet h\tD No. 18 

-

- Dalga Uzunluğu: -ı 
1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. I9.75m. 1519S Kc/s. 20_!!<. 

18,- Program 
18,05 Mii.zik: Cazbant (pl.) 
18,30 Müzik Fasıl lıeııeti 
19.- Konuşma (Dış politika hıi· 

dise!eri) 
19,20 Müzik: Alaturka. 
19,45 Ajans haberleri 
20,- Müzik Geçit konserı 
20,35 Tiirk müzik birliqi kof'O-

sunun konseri 
21,30 Konuşma (Radyo qazete•i) 
21,45 Ri_qaseticumlıur bandosu 
22,30 Ajans haberleri 
23,30 Program ve kapanış 

~KA GITÇILARA--... 
!ar göz~ carı>maktadoır. Bule:ar mır .vüı ütclıildi~i verlcrd~ mü ta- zannPdilmekte~;r. Harbin Frarısız 
!talkı sinirli, fakat sankindiı'. Nü- reke şartlarının tabbikine ge~il - Afrikasına i_ntikali ·de ancak J.tı TOPTAN ve PERAKENDE 
maı'is ··anmak istivcn bazı imi - mi,tır. Tolon'un on b"' ııun içınde ~nlerde ''ukua l!"leceklir. Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 
versiteli Bul!':ır ~·enderi mahalli gavri askeri bir 11ale koııınasına İngiliz,.~ Fran5ız donanmJhrı- ı verilme~ıip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı-
polisler tarafından da;tıtıl.mışlar - ba-larımıstır. Miıstahkem mevki- nın bir k:.•mı Balear ad-,,brı açık- hcaktır. 
dır. deki toolar siikfümeıltedir. Aj:ı.k- larıııda d<llas_mak_tadır. lt•lvan do- I Talip bulunanların her ha(ta Pazartesi günleri sabahleyin saal Bu sabahki ihti- siw ve Oran deniz ü;lerı de tah- nanmasmın ıse usleı-ınden henüz a - ıı. arasında gazetemlz idare müdürliiğüne müracaatları. 

rip ~dilecektir. hiç bir yere ayrılnıadığı anlaşıl • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ka"" r ı .. ontrollerı· Afrika sahillerindeki üsler ise mıstır. lstan bul Emniyet .Sandıaı Dirckto"" rlüg~ ünden.· 

.. -. 1 müdMaaya hazır bir halde bekle- İngiltere hükumeti Fransız do- • 

b k ınekte ve Frarı.sıı filO-'-U_nu.n ·bü.vük nanma Ve rr.ü.:..temlekelerinin mu- Emniyet sandığına borçlu öül Bay Tahs4t varl~lcrine ilan yoWe tebliğ. Fiat muraka e ·runisvonu tara- ' k 
fından limon fiatlarının 100 ve 110 'ı bir kıs.mı buralarda huluıı:ınakta- avaınetine azamı surette yardım Bay Hasan Tahsin, Sultanahmet eski Firuıağa yeni Alemdar mahallesi e'kl 
para olarak tesbit edilmesine rağ- dır. Tolonda hicbiı.· harp .ıemisi edecektir. Biçki yurdu yeni kuyulu sokak ~ski 5, 6 yeni 10, 12, 14 (en yeni Bfçkiyurdu so-

. 1 ı \ Alınanların, Fransız donanma -·men sehri:mizin her taraflnda yine ;;:amam~ .r. kak No. 4) nutnaralı kiıgir bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 
Umoncuların 5 kw·uş fiat istedik- Marepl Peten tarafıtıdşn azle- ~~~tı~re~:li~~r~ıldu:~ıı!~7:~dy:c;~~ 29/11/931 tarihinde 397/ı2354 hesap numarasile sandığımızdan aldığı (5500) lira 
]eri '!Örüldü~üııden bu ,;abah \'e dilen s>mall Afrika Fran,;ız odu- • " 

1 V ·hakkındaki teminatına burada hiç lıorcu 7/8/940 tarihine kadar ödernedığinden faiz, komisyon ve masarüi ile be-dün muhtelif semtleı'<ie i:ıircok ları kumandanı Gepera _ oges va- 1 
bakkal, manav ve seyyar limon - zi!esi başından Gekı1memıştır. Ge- ...;b,;;ir...;s,;;u;.re;..t;;,1;..,e.;i,;.;n;;a;:n,;.;•l;;m;;.":."m~<>;;;k;.:_ta._d;;ı;;,r., . ...,,..; raber borç (3976) lira (32) kuru~a varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun 
cular hakkında zabıt tutulımustur. neral ~<lı:es ınütare!<ne ra~men Otomobil bir adamı mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname borç--

Bunlar hakkında kanuni takibat Afrikada harbe de'·""' edıleceihni tunun mukavelenamede göster<tiği ikarnelgi\hına gönderilmiş ise de borçlu Ba;ıo 
yapılacaktır. boyan etıl"istir. ağlrCa yaraladı Hasan Tahsinin 937 senesinde yukarıda yazılı adreste öldüğU anlaşılmış ve teb-
Dı·g·eı· taı·aı[tan Taht•kalede nal- Londrada bulunmakta olan Ge- F ı·hı Ali adde ı· d 25 ~ 

1
• Af ·ı d ,_, a 1 e av < sn e nu- Uğ yapılamamıştır. Mezkılr kanunun 45 inci maddesi vefat halind• teblig~tın ilan 

bant soka~ında 358 numaralı dük- neral Gol sima ı ıua aı<..i as - ınarada oturan Cemal isminde blıi 
kanda nalburluk vanan Abdullah keri makamlarla temas halind<'dir 1 Balıçekapıda Arpacılar caddesin - suretile yapılmasını iımirdir. Borçlu ölü Bay Hasan Tahsin miıas~ıl•rı işbu ilôn 
27 kuruşluk çivileri müsteri sü - ,.e bu !<U\"\.~etlerle Ingıltere ara ~ ı den geçmekte iken şoför Yaşarın tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza ınüracaatla ınurh:lcrinin 
s.ünü ,•eren memurlara 35 kurus.:ı. 

1 

sır.d~ irL~bat tf1tl'~~.ine cal_ıs_ı lmakta- ı idaresindeki 1925 nuınaralı taksi borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmclerl 
satarken vakalaomıştır. dır. General Gol dun harıcıye neza- otomobili kendis.ine çarparak aihr · ıazımdır. Mira.cılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usulü dairesin-

Ahdu1Iah +bu civileri avni semtte re inP ~e1PrPk. Londradaki Frans1z surette yaralanııştır. de durdurmnlarsa ipotekli gayri menkul ınezkür Jcnnuna göre sandıkça sahlacak-
Yako Behaı·dan 32 kurusa aldığı- milli mü<lafaa ko.mitcsi namına ı Cemal iladeye gayrimuktedir 
nı iddia etmistir. Fakat Yako Be· haricive nazırı ile görüsmüslür. lıalde bastaneve kalduıl1JU1tır. $o- tır. Bu cihetler alilkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ay-
bar bulunamamıştı" Akdeni:ude henüz fili bir hare- lJr vakalanmıt4r• a ll3"l"ı ihabrnaını tebliği makamına kaiin olmak üzere keyfiyet il~n olunur. 5348 

' ' 
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HiKAYE. 
İLK GÜNEŞ 

1 Yazan: NERİMAN HİKMET 1 
Galata köprüsünün Halice ba • 

!lı:an demir paıımaklıl(ına abanmış, 
denizi, l(idip gelen vapurları, ten
bel sandalları seyre dalmıştı. Bu
~n ııördüitü her şeye karşı bir 
hayranldı. duyuyordu. 
Panmaklığa iyice yaslamnak i

çin kımıldadı. Bu anda, aJ'k<J1;ının 
tam ortasına sanki fazla kızdırıl
mış bir kirmıit parçası ı.turtul -
muş gibi damarları gerildi· fakat 
11001·a t.sıat mr lezzet duymuş 0-

lacaılııdı ki Jrendl kendine mırıl -
dandı: 

- :eu,ıün hna amma -da güzel!.. 
DembMlenberi glin eş sırtımı wıt

mllltı, tıu. ne ~u. 
Ba~&#D gözlerini .ııüneşe çe

virdi; güneGin olanca sıcaklı_ğı bu
lamk bal ren«i gözlerine doilll 1.14· 
tu ... Kıııtan aınra ilk .lıilneş, ilk ll81-

ıw;! Köorü altı sakini Olmanı an
laşıhnaz tir bahtiyarlılta bürü -
müştü. Hemen boylu boyuna yer
lere uzanmak, yeşil taze otlara yat
mak sırtını topraklara dayama.it 
istivordu. Kaşınmak ihtiyacını ~d
detle duyıdu. 

Zihni de açılmış gibiydi, yüzü 
ze«Anın verebileceji:i bir canJıhltla 
ııerildi. Artlik o neler yapamazdı, 
neler ... Kuvvetle 8şı.k olabilirdi, en 
umulmaz kahramanlıklar göster
meğe hazırdı, kendinde muamma
lar çözımek Jı:&biliyetinl hissetti. 
Düeyada sırrına eremiyeceği bir 
ecy i bulunamazdı. 

hoyrat bor gülüşle ağzına götürür
ıken, küçük serserinin dizleri üze
rine indirdıei kuvvetli bir tekme 
ıle yere yuvarlandı. Dojirulmağa 
uğraşırken de hasmı :iskelenin 
merdivenlerinden asal!ı !kaçıp gitti. 
Kendiosi de onu takip için arl<a -
sından koştu. Fakat Fakat son ba
samağı atlıyacaf(ı zaman durdu. · 
Birden yere ı;ömeldi. 

Osman, elini yerde duran bir 
beşliğe uzattı. Parayı parma.kla -
rının ucile avucuna aldı. Onu ace
le bir hareketle ceketinin içinden 
sarkan naçavranın ucuna bajtla
·dı. Artık buııün için hayattan 
rııemnundu. 

* - Düş öne, yürü .. 
- Vallahi kabahathn }dl!!. 
- Haydili, merkeze! 
Diyen pclis, Osmanı küçük bir 

suç vıılk'asından dolayı ııötürü -
yordu. Onlar yürüdükçe kalabahl 
acıll'~r ve ilerliyorlardı. Yaralı 
ile meşgul olanların yüzleri feci 
bir cinayetle karşılaşmı.~lar gibi 
deiıset içinde idi. 
Merdivcnkrdeıı yuıkarı çıkar -

!arken polı. sesini yuırnuşatar&k: 
- Bunu neden yaptın ki! dedi. 
- Hiç .. Aitaıbcy kalıahatım vok. 

Kavı;ıa ediyorduk. 
- Bu nasıl ıkavga! .. 

- Neyi payla, a<lını.z .. Hangi 
şan. hangi mevkii. hangi mülkü! 
Y az>k değil mi canınıza bütün om 
riinuz dayak yernokle, hapicdıane-

1,ı.rde yat.ma:kla geçinır İnsan gibı 
durup insan gibi v~sanız olırnaz 
mı? .. Sizin ıtibileri kim yanına a
lır cta size iş verir? .. 

Yerinde duram· v0r, kıpır kıpır 
ohıvordu. KaVU$1urulrnuş '-alla -
rının içinden yere baktı. Bıraz ile
ride bir izmarit -ııördü. Ayağını o
na uzatara:k tabanının altına aldı; 
iVice ezdi ... Sonra baSka yapılacak 
bir işi kalıınımuş bir insan halile 
~llannı aşa~ sarkıtarak yana -
"'nı sıcak demire davadı. Bir müd-
det böyle kald1. Tekrar başını kal- - Polisin sözlerine !kulaık ver -
dırıp yanından geçenlere baktı. ö- aniyordu, daha doğrusu veremi -
nünden şık bir kadın gidiyordu. ~ıxiu. Yine .l\'İınesin, sıcağın tesiri 
Onun ba<!aıklarına uzun uzun dal- altında idi. Etrafına. gelene geçe-

ne her şeye boı; bir gözle bakıyor-
dı. Kayboluncı:ya kadar ııözlerinin du. Arkadaşının ta kısığına sus. 
istiıkarnetini bo:ıımamı.ştı. talıyı saplarken duyduğu öfkeyi 

İlk tanıdı~ kırk beşlik kirli. ca- de unuttu. Bul<luiıu o lbe.ş kuru6U 
dal<ız &adını hatırladı. Onu gör- kendisinin imiş gibi elinden al -
ırncyeli n~ar ~umu.. Ne «a- rnak icin ınrtlaitına sarılmıştı. Os
dııı ~anı, ne de Osman kadını man, can acısile ne yaptığını bil -
aramşıtı.. rnedi. H"'™'D öldürüleceğini zan-

Gözleri yine geçen kadın bacak- netti, bu güzel bu aydınhl< sıc&Jı: 
!arına daldı .. İncecik ooraplardan h ~ av..., .... 
ka~t helvasına benziyen tenleri Kalabalık ar&f;ından gidfyor _ 
tıörünen tıu kadınlardan birine sa- )ardı. Serseri, polisin koltııRu al
tıip olmıdı: da hoş şey! .. Diyor, içi- tından W:~alh düşünüyoı:du. 
ni ç~i~rdu. Amma, köprü altı Şimdi, Glilhane parkına gitımelk, 
5aklni Osman nerede, bunlar, ne- !bekçilerin ııözüne görünmeden, ye
rcde! .. Bu düşünce ona acı verdi. şil çimenlere uzanmalı: ... 

Ne dtve okı.mıanu~tı?!. Yaşı yir- Ayajiını aksi istikamete ilik çe-
rni dördü ı:e~iyordu. Alı yeniden virişte: 

j_A_s_ke_r_lik_lş __ le_ri_J 
Askere davet 

Kadıköy yabancı askerlik tube
sinden: 

1 - Kadıköy yabancı askerlik 
.ubesi mm takasında !bulunan 327, 
328 ve 3'29 doğumlu yabancı ihti
yat erat aSkerliık mükellefiyeti ka
nununun 58 inci maddesi mucibin
ce yerli kayıtlı bulunduıltları as
kerlik şubelerinden talim >cin celp 
edilıme'kte olduklarından nüfus 
oüzıdanlarile iberaıber ~ize ba.ş 
vuııınaları. 

2 - l temmuz 940 tarihine ka
dar müracaat etmivenler bakaya 
addedilerek haklarında aSkeri ceza 
kanununun ıınuadıdel 63 üncü mad
de6inin tathik edilecPi'rinin bilin -
mesi ilan olunur. 

LİSE MEZUNLARINA 
Eminönii yerli askerlik şubesin

den: 
Orta askt>ri ehlivetnamesi bulu

nan lise 'le daha yüksek mektep 
mezunları 1 temırnm 940 tarihlnde 
Yedek su.bay okuluna sevkedile -
cel!:in<len bu tarihde ~eve ııel -
meleri ilan olunur. 

332 - 335 IJOGUMLULARA 
332 - 335 doi1umlulara 

!minönü yabancı As. $UbeGn -
den 

332 dokunılulardan 335 do~u
lara kadar askerlil!:ini yapan v<"•a 
ya- .. 11yan bütün erler aşaihdaki 
ırünlerde ııutıcve •u şartlar dahi -
!inde müracaat edecek, etmiyen
ler hakkında \kanuni muame}e ya
pı]acaktır. 

A \ Askerli"ini ,,.amnış olanlar 
terhis vesikaları, ikamet senetle -
rile ve ni.i!fus cüzdanlarile gelecek
lerdir. 

Müracaat günleri: 
2 Temmuz Salı 
2 • Carsamba 
4 • Persernbe 
5 • Cwna 

ZAYİ 
Bey•ııt rüfliyesindnl 13:18 - 1329 

yılında aldıgım diplomayı kaybettim. 
Yenisini aluca"1ından e::;kİ$.İnin hükmü İ 
:yoktur. 

Aziz oğlu Jıluzailer Belce 
dclırna:k!. Hayata bir daha ta ba- - Doğru yürü! .. Diyen lltlSe telk-
~ından başlamak.. rar uyarken, gönlünde, hiç ııişn.an Dr. Hatız Cemal 

Gözlerini yine güneşe dönciürdü. ofilıımıış olanlara has bir tevekkül 
Şairleşıliş olacaktı meiıtabı sey- vardı.. LOK\IAN HEKİM ·ı 
-·' ib. ·· dalm-'- ist. DAHİLİYE MÜTEHASSISI r .... cr ? ı gtıneşe - ıyor, Güneş ~n ruhunda na61l bir 

ona tam bakamadığı halde süzü - tefilr yapmıştı? İçinde. bir şeyi ~ Divanyolu 104 . 
d H d dıa .,,,.., erde 1'1ua7ene ııaallerl_:_ 2.5 - 6. T•I: 22398 • -nr u. ava an, yan~· Y n seven ıbir his dalııalanıyordu. 

tabanlarından duvduğu hararetl.io .:;~~;;;,;;:~:,;:~~::,;.~~=-:!:;'.~;:;;;:;;:;;:::;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;:'.,, 
j!ü \ofilıuş. gitrnisti. FİKRİ TEV1''İK KARDE.Ş- -ı 
Yanına geliıp duran arkadasını 

ncctcn sonra farl<etti. Çocuğun ye- Olomobll ve Makini<! okulu 

digı kabak cekirdeğinin sesini du- TAKSİM - STADl'OM Td: 88259 
yunra sordu: Yen şoför devı·e .. ~ 12 tcınmuz, 9-10 

- Ne yiyorsun? doı açıla aktır Motör lcoı , mont;.j 
Cevap alamadı. Sualini birkaç denleri ve d.irek..;:ıyon t...Lunı'er 3 •yd::: 

kere daha tokrarlayıp da yine ce- tamamlanır. 
vao alama.vınca ou sefer adama- Anadoh.ıdan ı:• le talcbE:nıı~ b-.t n 
kıllı sinirlendi. Onun çekirdek do- masra:'ı okul ucretıle beraber 150 , .. ; ı 
}u avl.'.unu , <aladı ve sıktı •. Eline gc mez. Kayıt " l.a ::nelesinc ba<= ın -
bir tane eek1rdek e:cçelıilmişti. Di- m tır. Ta Miat c n pıogrum ı ley D ,, 

ğcr kısmı yere da~ışt•. Ar:...F- ze yo uınır 
Osman, o bir taneyi muzaffer AMATt)r..LER: ller ~amu. kabul olunur 

( 4> ~Hl iZ KiM? ~ "'] 
Yazan: bkeader F. SERTELLİ 

- Oh ... Mis gibi, içimi açan, ru- , 
bumu yakan büyülü bir koku. Bu, 
CJ11un mendilidir. Neriman hanımın 
mendili O, bu llll!ndili evvelisi ak
flUJl yere düşıiirmüştil .. Ben ejtil
dim .. aldım.. fakat, kendiı;ine iade 
etmedim .. Cebime !toydum. Emi
nim ki, o, bu hareketimi tecessüs 
ediyordu.. mendili yerden aldığı
mı, koynuma koydugumu gördü .. 
ııeaini çıkarmadı. Bu gözaçıklı -
j:ırndan kimbilir ne lr.adar mem. 
nun olmu.ştur. Öyle ya ... Yeniden 
evlenec~ bir erkeğin, az çok gö
ZÜQÇlk, becerikli bir adam olma
sını elbette ister.. Serveti var .. 
dükkanları, otelleri kinı idare e
decek?. Aman Allahım, bütün bun
ları ~ndükçe, şimdiden aklımı 
cıynat;ıcaipmdan korkuyorum. Ya
nn öbıiı: gun koynumda bir çok 
kontratlar, mukaveleler... deste 
a.te banknotlar .. hisse senetleri .. 
celıler .. Ah yarabbi! Bütün bun -

Atk ve macera romanı: 47 

lar biraz sonra benim elime geçe. 
cek.. ben de zengin olacağım ... 
Ben de sokakta gidr•ken göğsümü 
'işirterek yürüyec~ğinı, dejtiJ mi?. 

Yerinden fırladı. . Bir sigara 
yaktı 

- Herhalde bu cuma günü, Ne
riman hanırr4 bu ısi samimi vt.: kü- 1 

çük bir aile toplantı•ında hallede
cek.. kimbilir, belki de o gece nı
san yüzüklerimizi tr kacaR1z. Fa
kat, niı;an yüzüğü takmak bana 
düşmez mi?. Ne kötü tesadüf .. Yü
zük alacak param da yok şimdi. 
Yarın per~embe .. Öbür !'(iin cuma. 
Vakit de kalmamıı;. Adam sende. 
Zenginler için, bunları düşünmek 
abeo;tir. Neriman hanım, benim ne 
züjiürt bir adam old~u bıl • 
mez mi?. ~air cebi elbette delik 
olur. Bu deliiLı, o yamavacak. De
rin dii.şünmeğe lüzum vok. Saa -
dete yakında kavuşuvorum. Talih 
ııün~ı başımda ıioı;~ı.. Hele ben, 

şı dı 1 K, şu şiiri tamamlarnıya ça-
lL<;ayı.ın. 1 
Mas~sının b· ;na oturdu .. Dögı

nık mısraları Lır ar~ya toplıya -
rak, sabahtanberi bulamadığı 
cSo.ksagan , kelimesine kafiye a
ramaJ);a tıaşladJ. 

~ 

Şeh~üvar, o gün, garip tavırlı 
bir adamın, Göztepede ;pansiyon 
bulunduğu cvın önünden &ık sık 
e:eçtiğini #(>ördü: 

- Bu dol~an adam da kim? .. 
Buradan ilk defa gecen bu :;upheli 
herif acaba, #tÜndüzden, gece so -
yaca~ı bir evi mi şavullu\or?!. 
Adamın arkasından dikkatle 

baki . 
"'üpheli adam, ~okağın başından 

tekrar dönüyor ve Şehsüvarın bu. 
lund , ıu eve daha fazla a!a·ka gös
teriyordu. 
Şehsüvar hükmünü verdi: 
- Evet. Yanılmıyorsam .. Bu he

rif, ortalık kararınca bizim evi so
yacak bir hırsızdır. Onu tarassut 
etmeliyim. 

Yava:;<;a bahçeye indi, fakat ken
diı;ine ııörüruneden, bir .ığacın ar
lıa&mda gizlendi. 

KOK FIATLARI 
Eti Bank Ereğli Kömür işletmeleri 

Müessesesinden : 
2/U88t No. lu Hey'eti Vekile kararile taadiJı: edilen 11 No. lu 

Koordinasyon Bey'eti ka:rarı mucibince kok kömürü İf}erlnin 
tanzimi müessesemize tevdi edilmiş olduğundan, Ankara, İs
tanbul, İzmir ve diier welıirler irin tesbit edilen .. tı, fiatlarile 
umumi satış şeraiti aşağıda bildirilmiftlrı 

1 - FİATLAB: (Karabük, Gazhane, Sömikok için 
ayni fiat 

.ANKABA 
Asgari bir vaııon, hamule senedi üurindıeki D. ı>. 
Yolları tartısı mucibince olmak üzere müessesemi
zin veya müessesemiz şuaitinde calışacak olup Be-
lediyece ıösterilecek tali deooların salış fiatı 23.30 
Mües..<aemizin merkezi depolarile yukUıcla tavzih 
edilen ıekildek.i tali depolarda müşterinin -.euitlıae 
teslim - satıı fiatı (Gazhane de}H>Sll merkesi 4epo
muz mahiyetindedir.) 

İSTANBUL 

Müesseııenı.iıiıı ve yiH ..ılesseııemiz pnıithıocle ça· 
lışacak olup keza Beledi)'Me ıöaterilecek tali depo 
aabioluinin denolanııda ye pzhanelercle mü•teri. 
aiu vesaitine teslim 
izMhl 
Alsancak'da Belediye ıulıanesinde ınü~terinin veu
itine teslim (İzmir kok saU. ifleri İzmir Belecllyesi. 
ne veril~tir.) 

DİÖER ŞEHİRLER 
Bu şehirlere Banka tarafından uhşlar anuk (Fob) 
yapıl•bileceiinden üatlar şöyledir: 

Fob ZonguldaL 
Fob Karabük 

NOT: 

Sömikok - -16.JO 

Karabük - -
%1.60 
18.50 

Eu schirlerde Kok alınalı. i.tiyen sotıcılnr, eğer o şehir Be
lediyesi Etibank'a bir bayi gösterınonıi~•C kendi namlarına 
serlıcstçc sinari~ , .. erebilirler. Ankara, İstanbuJ, İzn1ir haricin
Jeki askcl"I ınakanılar ,·cra sanayi miiesseseleri ihtiyacı için 
kok köwüriı almak istiyenler Ankara':v.a Etibank'a müracaat 
ederlPr. Bu şchi•lcrdckl .eshin koku sat,ş fiatı yukarıdaki Fob 
fiata nakryc ve toıı ha:,ına muayyen bir kıirın ilıh·C'ile mnhallı 
Belediyeh•rcc te<bit edilecektir, 

Yuh:rtrııla n1evzuubahis ~skcri ınakamların ve kıtaatın ta
lepleri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına göre tebliın 
edilir. 

lıtanbul, hmir ve Ankara'da Etibank merkezi depolarile, 
Gazhaneler ve Etibank se.·aitinde ~alı~cak, yani onııııla ayn i 
fiattan &atış yapacak olup Belediye~c gijsterilccek tali depolar 
haricinde kalacak semt depoları keza Belediyelerce gösterilir ve 
btlll!arın satış fiatları mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

Z - :MÜRACAAT YEl~LERİ: Telefon' No. 

ANKAUA: Etibank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi 300ö 
İSTANBUL: EREGLİ KÖMİ)RLERİ İŞLE'fi\U:Şİ KOK 
SERVİSİ (Tophane İskele Caddesi No. 28) 
ZONGULDAK: Ereğli Kömürleri İşletme•i Kok S,,.vi.ıi 145 
DİGI::R ŞEHİRLER: Et;bank Umum Müdürlüğü Tica-
ret Şubesi - Ankara 3006 

3 - TALİ DEPOLAR: Tali Depo adresleri Belediyeler ta
rafından ilan etlileccktir. 
f - TEDİYAT: Kok bedelleri ıamameıı peşin olarak tediye 
ediic~ektir. 

5 - TESLİMAT: 
Resmi devair ve müessesatın derhal bağlantılarını 3 apmala

rı ve ihtiyaçlarını azami 30/10/1940 tar.hine ı,adm· tesellüm el. 
meleri mecburidir. Aksi takdirde müessese taleplcı-iııin vakti 
zamanile is,af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacat ... tır. 

Ankara ve İ~!Jınbulda kalörifcr tesbatı bulunan hıı,usi bina 
sahipleri ihtiyaçlarını mahalli Belediyeler \'asıtı•siyle en ıeç 
15/7 /9·l0 tarihine kadar mües9esemize bildire<cktir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 
Ankara, İstanbul, İzmir için .her rin& hk kömurü ıçın 

satış fiatı kabul ed:lmiş olduğundan bunların sureti tevzii hak
kında tanzinı e:dilıniş talimatnanıc nıucihinc~ tevziat yapıla -
taktır. Hususi tevzi şartı~ a~agıda göstcrilıni~tir: 

Kalör;ferleri olan rcsnıi devair \:e müesscsat, apartman ve 
•.a:.- binahr Karabük ve bir kmm Gazhane koku kullana
cak, mütebaki Gazhane kokları Gazlıanenin bulıındugu sem
tin ihliyacıııa tahsis edilmi,tir. 
Sümıkok, talop edildiği ve stok vaziyeti müsait olduğu tak
dirde, sobaoa ~akılmak üıere miibayaa ed<:<eklere verile
cektir. 

7 - STOK: 
An!caı-a, j,ıanbul •·e İımir'de talepleri kar~ıiıyacak miktar_ 

ı da ~toklar tesjs edilıniş olduğundan ihtiyaçların sıra!'ile karşı
lanınası u;in Wikı.darlarJn yukarıdaki adreslere miiracaatları. 

bnbtp VE neşiryatı ida ... eden Datn uharrirj 
ETEM ı:t.ZE'.l.' BENİ(.;E 

Ba$tldı~ı yer: Sl>N 'IELGRAF il a(baası 

Şüpheli acidm, evin vanıbaşın
daki arsada durmuş, elinde salla. 
dığı bastonla yerdeki kumların üs
tunü çizerek o:;namağa başlamıştı. 
Acaba burada birini mi bekliyor
du?. 

Şehsiivar ~üpheye düştü. 

- Galiba konışulaı'dan birinin 
çıkmasını bekliyor. 

Ve uzaktan, adamın, yere çiz -
di~i çizgilere şöyle bir göz attı: 

- O ne?!. Herif, kumun üstüne 
güzel bır kolye çizmi;; .. Yakala -
dım .. Bu adam, muhakkak ki. Ne
bahatin gerdanlığını çalan hırsız
dır. Ya bu cizııiyi, birine işaret<>
!arak veriyor .. Yahut, sinirleri bo
zulmuş, yere ne çizdi.itini bilini -
vor. Fakat. tıavır ... Bu adam bu
ralarda ıxı.vere dolaşmıyor. Yere 
çizilecek çiz.11i şekli kalmadı da, 
gerdanlık resmi mi :yııpıyor?. Ah, 
şımdi bir telefonum oloaydı.. Der
hal polise haber verirdim. 

Bahçede bir müddet bekledi. 
Şiıpheli adam, gittikçe sabır9ızla
nı,·oı, h zlı hızlı soluyarak etrafı
na nal< nı.~ ordu. 

~ehst.ıvJr. 

- Bu iste bir dolap var, dedi, 
i"imc dogdu .. )3u herif ya hrsızdır. 
Ya katıl .. Surııtında meymenet yok. 
Fakat, ne Y•Pmalı?. 
Yavaşça b~hçeden yürütlü .. Balı. 

çe parma·klıı{ıı11n önüne geldi .. , 
Arsaya baktı: 

- Birinı mi anyorsun, azizim?. 
Şehsüvar seslendiğine bin kere 

pişman ıolrnuştu Şüpheli adam, 
elindeki kalın baotonunu kaldıra-
rak balıırdı: ı 

- ,jcıı cic mi onlardaBsın yoksa?. 
Sen de ıni?. 
Şchüvar şaşaladı: 

- Onlar da kim be yahu?. Ben, 
ne onları tanıyorum, ne de •İzi... 

- Utanmaz!. Sesinden, biçimin
den de anlaöılıyor ki, sen de on
lardallbııı ! Yanı kanmın ilşıkla -
rın<lan. 

Parmaklığın yanına doRru yü • 
rüdü. 
Şehsüvar : n, korkudan çenelerı 

birbirine 11ırmiş, dizlerinin bağı çö. , 
zülrnüştü: 

- Vallatıi benim birşe:ııden ha
berim )'<lk ... Sizi namusumla te
min ederin• ki, ben bu mahalleye 
ne!eli henüı on be~ gün oldu. Bu-

,. ____ Her ü,.m : Harbiyede 

BELVO 
Bahçesi alaturka kısmında : 

20 kiplik uz hey'eti 

Hamiyet Yiicese• 
Bestelr.ir Tam burf 

SALAHADDiN PINAR 
Kemanf NUBAR TEKYAY 

Zengin milli ve Arap oyunları 
Var ete numaraları Telefon: 80791 __. 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_.,.· 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ~letınje 

U. idaresi İlanları _ ~il 
Muhammen bedeli (3600) linı olan 20 adeı mihanılti tertibatlı Resi•n r.::J ~ 

(16/7/l!MO) ııuı1eel .w>ü .. t (10,45) on kırk beşle Haydarpa~ada G"' 

dahilindelıl komı.,.m tarafından açık eksiltme uırulile satın alınac:ıktır. 

Bu .ite &irmek istiyenJerin (210) lhaJık n1uvakkat teminat ve kanunı.111 

ettiği vesaikle bjrli.kte f'ksilbne eünü saatine kadar komibyona mür;;ıca.au .. rı 
ıwııclır. :ııl 

Bu ite ait şartname!.,. kom~ndan Pili'""" elarak dagıtılmaktadıt· <63 . . ' 
Muhammen bedeli (3893) lira 85 kuruş olan muhtelif cin~ 

eb'at ~7 -~alemden >baret ceonan (1247) kilo (250) gram çelik (2/71\liJ 
salı ıı>ınu saat (J0,30) on buçukta Ha"darpaşa<la Gar hinası dah 
deki komisyon tarafından açrl< eksiltnıe usulile satın alınacaktır ,ıı\ 

Bu işe ıtirmek istiyenlerin (292) lira (4) kuruşluk muvakknt 1~ 
nat ve · 1nunun tavin ettiği vesaikle birlıkte eksiltme ~nü S38 

kadar komisyona müracaatları lazımdır. J ~it 
Bu işe ait şartnameler lromisyondan parasız olarak dai\ıtıımal<:a ı ~Z 

( 490~'' -

T. iŞ. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

lllW IKKAi'<llY ı;Lt;Kl 
it

' 1 adet 2000 liralık _ 2000.- 1 

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

12 • 2GO , = 3000.- ' 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750. - • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l tubat, 1 ırıaYf'. 
1 ağus!üs, 1 ik~_ncitcşrin tnr1 1 

!erinde yapılır. 111 

Anadoluhisarı İdman Yurdundan : 
·ca.'" 

Beden Ter y(.>si teşkilatına intibak için karı n mucibınce verilrrıesı J 
At 

beden inubak b<>yanJ:J~ımeı-i hakkında karar ittihaz etmek üzere fevk· 
~ · O 1 Yur. -c )Ce-" AOngremız 3 /6 940 pazar günü saat 11 de Anado uhisarında '" 

z..inde topldOöilCi.tktır. Sayın a1.anın tefritleri rica olw1ur. 

ralarda hiç kims<•yi tanımam .. Ba- Şairin odasında bİf 
husus bovle arslan gibi kocası o-
lan bir kadına yangözle bakmak.. araştırma 
Allah gö•termesin ... Ben, öyle vic- d• 
dansrz, terbiyesiz insanlardan de- Şchsüvarı Göztepe karakoıııP 
)tilirn. bir odaya kapamu;lardı. 

"iipheli ve iri boylu adam, par- Şehsüvar kaıpdaki polise: l'(lir" 
maklıktan Şehsiivarm üzerine yü- - Azizim, benim suçuın Jl deli 
rüdü: Bu alnı kalabalık adam ben 

- Sus! Alçak köpek .. Sen, tam neD~ttvo~?·1 d" d ]is 
karımın tarif ettiği .küstah ve na- 1 ıye soy en ıyse e, ı:ııo ~ (jt' 
mus dW;manı bir adamsın!. Ben de " - Komiser bey burada yo · 

ı !inciye kadar bekliyeceksİJl! •-onu takip ediyordum .. Buralara I J>•P-
kaçtı dedıler ... Ha\'di, çık d.ı..'arıya. I Cevabını vererek kapıyı 

Şehwvar titriyerek: ı m~;~dırım Cemal, karakoldan
1 
'; 

- Hay dilim tutulsaydı da, se- kar çıkmaz, tekrar ŞehsÜ\'arıı jıil' 
simi cıkarmasaydırn. turdui7u eve gitti. Ev sahi.bıne 

Dive söylenerek, ba!M;e luqıısma vivetini tanıtarak: edi• 
geldi. - Karakoldan gelıyorUIJ1. 0 rrı· 

Şebsüvarın oturduf(ou ev salıfüi Şehsüvar Beyin odasında tnlı9 
de: vat yapacai(. m. 

- Aman yarabbi, ,ııenç kızlarım Ev sahibi yol ~österdi: ,
0
r) 

da var. Mei>e! ne belali, ne ırz düş- ı .,. ________ r_v_e_vamı '__..... 
manı bir adamı pansiyon olarak -
ahnL~un.. kl.I • 

Diye Doırıordanıyordu. Şüpheli Bu rıfıııandakı hırsızı, 0 
· <L' 

adam: yucı.ılarımız bulacaktır. Hı~ot 
- Havdi, V'tlrii karakola .. Orada zın, 60 ıncı tefrikcya 1<•' .~• 

kim olduğumııı n.aı1>00 1 ~ kozumuzu oayla~ırız. 
Dl\< oaı:ırdı. lıildirilme<i lıizımd.r. ~ 

1 


