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ETEM İZZET BENİCE 

Harbin Uzak Şarka Yayılması Tehlikesi Var 
1apon Hciriciye Nazırı Japony~nın şarki Asyadaki yeni 
iyasetinin a_na hatlarını yarın bir beyanname ile neşredecek 

sfA .k 
~ merı an ve lngiliz deniz üslerinin sür'atle takviyesine devam ediliyor 

~~~~~~~~-

~merikan filosu büyük Okyanusa açıldı -Japon gazeteleri, Japon emellerinin tahakkuku için fırsat geldiğini yazıyorlar
Jır.Jzakşarkta da büyük bir ihtilatın çıkmasından korkuluyor-Balkanlarda da Bulgaristan askeri hazırlıklarını arttırmaktadır 

' Türkiyenin va~iyeti General dö Gol'ün bugünlerde1 Büyük Okyanostaki 
Başvekilimizin nutku mühim kararları beklenmektedir Amerika sahillerinin 
İngiliz mehafilinde 1 Bordo Hükumetinin tanınmaması ve mahdut tahkimine başlandı 

çok müsait karşılandı . azalı yeni bir Fransız kabine•inin teşkili 
ihtimalinden bahsediliyor 

türkiye her zamankinden fazla Nevyork 27 (Hususi)- Lond • 

~yanık olmak mecburiyetindedir 
radan bildirildiğine gör~, Fransa. 
nın Almanlar tarafından işgal e
dilmiş olan muhtelif sahillerine 
yapılan keşif ihraç hareketleri mu
vaffakiyetle neticelenmiş, ihraç 
kuvvetleri nıak.satlarını istihsal et
tikten sonra zayiat vermeden yer
lerine dönmü~lerdir. Maksat ya • 
kında İngiltereye yapılacak Al • 
man taarruzunun hazırlıkları et • 
rafından malümat toplamaktı. 

'1nkara 26 (A.A.) - B. M. ~ec
lnin buKtlnkü içbmaında mils
kn Grup reis vekili Ali Rana 
•than tarafından verilen aşajjı -

i sual takriri okunmuştur: 
•Son siyasi hadiseler üzerine. 

.. iımetimizin harici siyaseti hak 

1 
ncta Türkiye B. M. Meclisim ten· 
t bu,.urmalarını muhterem Baş
~kilden rica ederiım.• 
Xül'6iye ı<elen Başvekil doktor 

l-fik Savdam, a•ağıdaki beyanattr 
'llurınnuştur: 

•:Muhterem arkada~larım .. Sa
~n .. al'kadaşım Rana Tarhan hü -
!fıınetin siyaseti hakkında ma -
>..:·at is~iyor. Kendilerine ı;u ce
"otıı verıvorum: 

~
ltaıvanın harbe Jıirmesi üzerine 

is olan vaziyeti Cumhurıyet 

1 . ümeti etrafile t~tJ?k e.tııniş v.e 
-;Jıi muahedenin cuzu mutemanı-
~i olan 2 numaralı protokol bük
runü tatbika karar vererek ica
~en tebligatı yapmıştır. Buna 
\..... CDE\' AMI 3 üncü sahifede) 

Fransız sahillerinin muhtelif In
ıın1larına bava ve deniz kuvvetle
rinin de yardımı ile çıkarılan bu 
müfrezoler birkaç Alman esiri de 
alıp İngiltereye ı:ötürmiişlerdir. 
Bu esirlerden de Alman hazırlığı 
halUnndo kıymetli nıa!Umat alın
mıştır. 

Dün yapılan keşif ihraç hareke
ti Norveçten İspanya hududuna 
kadar geniş sahayı Almanların em
niyetle ellerinde bulundurabil • 
meleri için buralarda daima mü -
biıu kuvvetler tutmağa mecbur 
kalacağını göstermiştir. İngilizler 
böyle keşif taarruzlarile Alman -
ları daima iı'aç edebilir, hattiı bu 
taarrıızların mikyasını da genişle
tebilirler. 

Ba$W!l<ıl Ur. Kelık ıoayaam Diin yapılan ke~iflerde vukua 
.. gelen çarpışmv!arda Almanlara 

' 1 1, l. •ı • • zayiat da verdlriınıi~tir. UÇ Y eRı tmız İngiliz Harbiye Nazırı Eden İn-

• 

.. 
• • • 

Türkiyenin 
vaziyeti 

bu .abah Anka-
<>ilterenin bir kale haline getiril
diğini ve bu kaleden mütemadi -

1 
yen huruç hareketleri yapılacağını 

Bugünkü Avrupa harbi k~~
f"1nda Türki~·cnin kendısı
ne hiıs bir va~i)·eti vardır. 
Bas\·ekilin dünkü nutku bu 
hususiyetleri bir ker~ da.ha 
ifade ve izhar eden bır dıp
lomatik vesika ve vecize. 
dir. 

r d ld • söylemiştir. 
ı a an ge, ı Alman gazeteleri ise, tı.giltere

Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. nin kapılarına da~·nnıldığını ve 
Raif Karadeniz, Sıhhiye Vekili B. bu kapıların birer birer açılacağını 
Hulüsi Alataş ve Nafıa Vekili Ge- yazyorlar. Ciornale d'İtalia gaze_ 

•• 
e 

Yuaa: ETEM İZZET BE.~ta -
'l'ürkiye harp dışındndır n bu 

1•ıiyetini muhafaza edecektir. 1. 
dJ '-lı·aıım harbe ıcirmcsinden sonra 

~denizde ve ittifak muahedeleri
lıiı iizerinde hasıl olau \Caziyet 
-.\ina!'ebetilc hükiımetinlİLİn na· 
~l bir battı hareket tutacajıının en ı 
~Yade merak edildiği günlerde yi
~e bu siitunlarda biitiin tezahür- j 
l·tin •harp dışı 'azi)·etiıniıi ntu- 1 
"-laza, kararına delalet elmekle 1 

'~lunduj(unıı i•aret etmişlik. 1 

~"-,~kil Refik .s?~ dam diin Bü- ı 
hı. Mıllct ;\focbınde bu kararı , 
''•uen ifndc ve istinat etıiii bu. 1 

lııı..; sebebi izah etır.i~tir. ~!uhte- 1 
1•nı Huş\'ekilin nutku Tıirki~-enin 1 

:l)ıunıl sivasetini, itlilak \'e löah- I 
l~tlı-rinin dayandığı ana ıno,ncdi, 

1 

) 

'<ınde bulunduf:u şartları en ol- 1 
~n şekli w ruhu ile ifade ve iı
"'lr eden en olgun bir diplomatik 
'ltsika ve vecizedir. 
llaş,·kilin nutkunu bilhassa iki 

'-viyeden tetkik edebiliriz: 
ı\- Avrupa harbi ve iltıfakla -

lıı.ıız karşısında Tiirkiye 
"--Halde ve istikbalde Türkiye. 
'l'ürklye kendi mülki tamamiyet 

(DEVAMI 3 uııtıi sahıjede) 

n~IAliFuatC~e~bu~~~, ___ r_D_E_V_A_M_I_3_G_n_ru_·_s_~~ij~e_d_e~J ________ M __ h_n_i_z_d_e_F_r_a_n_s_ız_t_o_r_P_id_o_m_ı_~_r_~_ı_e_ri _____ _ 
eksııresle Ankaradan şehrimize • . 

j!eJ.milerdir. Vekiller Haydarpa- E N s o N D A K ı K A 
şa istasvonunda vali muavinleri 
v~ devair rüesası tar:ı!fından kar -
sılanmışlardır. Her üç Vekil de 
burada \'ekiıletlerine ait muhtelif 
mevzular üzerinde tetkiklerde bu
lunacaklardır. 

lngilterenin tavassut istediği şayıası yalan! 

Londra 27 (Hususi) - İngiltere- yplunda uvdurma bir şayia çıka - rrıoel Hor'un İnııillerenin sonuna 

Ş k h b nin güya Madrit sefiri Sir Samoel rılmıştır. kadar harbe dernm edeceğini İs -1 lrıız ayanlar :Ior vasıtasile İspanvamn sulh ta- Saıahiyettar ımehafil bu haberi Panya hükümetıne bildirdif(ini ila-
Bakırköyünde Madam Kokoni vassutunda bulılmnasını istediği tekzio ettipi gibi, bilakis Sir Sa- ve eylemektedir. 

ve Kirkorun müstereken islettik- (Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 
!eri tuhaiive mafazasına dün nıüş- ------------------------------------------
teri sıfatile gelen iki kadınla iki 
j!enc kızdan mürekkep dört şık Şehrimizde 
bayan dükkan sakiolcıı:ini lafa tut-
mak suretile bir hayli mal aşır- yangınlar 
mıslar ve sonra çıkıo gitmişlerdir. 

Bir müddet sonra işin farkına ., fı 
varan dükkan sahioleri, vaziyeti ÇOga ıyor 
hemen polise bildirmişler ve şık ·lngilizlerin karaya çıkardığı asker 
bay,rnlar Bakırkôvunden otobüse 
bir.erlerken yakA1anmışlardır . 

Maznun bayanlar Sultanahanet 
J inci sulh ceza mahkemesine ve
rilmi01erdir. 

Türk kuşu tayyarecile
rinin gösterileri 

Türkkusu tayyarecileri bugün 
Trakvanın muhtelif mınfakaların
da 01araşütıe atlwıa ıı&terileri 
yapmaktadırlar. 

Dünkü telgraflar beklenmiyen 
bir haberi verdiler; İngilizler Al
man işgali altında bulunan sahil
lere asker çıkarmı~lar. Daha da 
ileri giderek ihraç kuvvetleri Al
man askerlerile temasa bile gel
miş ... 

Bu haberi ı:azetelerde okuyan
lar, İngilizlerin bilhassa Avrupa 
Jut'asında tekrar devamlı kara mu· 
harebelerine başlıyacaklarına hük
mederlerse bata etmiş olurlar. 
Norve~in bazı mühim noktala-

rına, Fransız sahillerine ve Holan
da)·a çıkan İngiliz kıt'aları keşif 
müfrezeleridir. Bunların maksadı 
oralardaki Alman hazırlığını ya. 
kından anlamaktan ibarettir. Va
zifelerini tamamlayınca çekilme -
!eri pek tabiidir. 

İngiliz kumanda heyeti iyi bili
yor ki, Almanya bugünlerde Bri
tanya adalarını gözlli~or. İngiliz 
anavatanını tehdit eden bazırlık
ları tayyarelerle yapılan keşifleri 

(DEVAMI 3 üncü sahıJede) 

Son NÜnlerde şehrimizde yan -
~.ınlar çoi(almıstır. Büyükadadaki 
yangınla beraber son 24 saat içinde 
5 yanj!ın olmustur. Bunların ek
serisi başlanıııcta söndürülıınüş -
tür. Yalnız Unkapanında köprü 
başında 4j nuımaralı Mustafanın 
ahşap aşçı dükkanından dün j!ece 
yanııın çıkmış ve dükkan ile üu
rindeki oda kısmen "andıktan son
ra söndürülebilmiştir. 

Karakövde yapılan tahta köprü
niin bir kıs.mı da volcular tarafın
dan atılan sigaralardıın tutuşmuş-. 
sa da söndürülmü~tiir. 

Ne\·york 27 (Hususi)- Fransa
nın miitarekeJi imzaladığı \.'e In· 
ı:ilterenin apavataıı nıüdafaasile 
meşgul olduğu şu sırada, japon.. 
yanın ötedenberi mevcut emelle
~inin tahakkukuna fırsat ~eldiği 
hakkında kanaat hasıl ettii;i zan-

ncdilebilir. Bu vaziyet Amerika -
nın Uzak Şarktaki menfaatlerini 
temelinden sarsaca~ı için. An1eri
kanın sc,·irci kalmasına imkan gu
riilmeınektedir. 
~imdiki halde Amerika için ba

( DEVAMI 3 üncü :ahifcde) 

Bulgaristanda büyük 
askeri hazırlıklar 

Gazeteler, haksızlıkların tamiri 

zamanı geldiğinden bahsediyorlar 

Büyük Bulgar şehirleri birer askeri kamp 
halinde bulunuyorlar 

(Yazısı 3 üncü tchifede) 
-- -· 

ÇERÇEVE • 

Napolyonun ruhu 
Piyes : 1 Tablo 

(Sahne: bir ta,·anarası - Ş'.'~_slar: 

İspirtizmacı- Ey ruh, gel • 
dinse üç kere vur!. 

(Masa bır vurulu.ta tuzla buz 
olur. lspırtizmac!, dehşetınden 
donar. Beyaz duvarda, bır eli 
göğsünde, kafası lu,fifce ime 
egıK, ka.\ ık bıçimi şapkası ba
şında ve yüksek çizmelerı aya
/(ında. meşhur tanı \Ce kılıgıyla 
Napolyon). 

İspirtizmacı- Ey müthi~ ruh! 
Daha isınıni \·ermeden, ri<:a et. 
meme bırakmadan. bir anda du
vard.ı tecessünı ettin. Napol}O
na ancak bu l·akışırdı. Konuş 
bakalım şimdi, ey satvetli ruh?. 

Napolyon- On gündür, bir 
odaya hapsedilmiş arı gibi vı-
21ldıyor, başımı iskemlelere, 
masalara (arparak beniınlc ko
nuşacak adanı arıyordum. Rü
yasına girdiklerinı, eteğinden 
1;ektiklerin1, masasını devirdik
lerim ohı)·ordu. Fakat kimse, 
meçhuller aleminin dilinden 
anlamıyordu. Nihayet seni bul
dum. 
J&pirlizmaeı- Söyle, ey şanlı 

ruh, emret!. 
Napolyon- Yanıyorum, yanı

yorum!. Allah benim için, ce
hennemin ebedi acılarına dün
yadan bir unsur karıştırdı. Al
man askerleri, Paristeki meza
rımın önünde ihtiram nöbeti 
bekli~·or. Bu hakarete uğratmak 
için mi kemiklerimi (St. Helene) 
den Parise naklettiler? Zebani
ler, kafuri parmaklarının sip -
ıini lırnaklarile ruhumun tel
leri üstünde harp çabıu, fakat 
bu manzarayı görn1eyim?. 

İspirtizmacı- Sakin ol, haş
metli ruh, dercfiui dök ve sa
ir.inle,!. 

Napolyon - Benden ne öğ
rendiyse, 130 • HO sene farkile 
tatbik eden bir adam \'e bir or· 
du, keı;ıdl•ine hedef olarak be
n.im ordumu "' milletimi seçti. 
Jieni, Pariıtek.i mezarımdan 

ispırlızmacı ve • 'apul ,.~n.) --başka hiçbir sahada ıııulıaafza, 
l'deıniycu urduma "Ve ınillctıme 
yaııklnr olsun!. 'IürLe arlıı:ı -
mı, ba~tau ba~a e:,ir 'e istılii 
ctliğinı bir menılcketiu a~ker
Jcrınc saptıran orduma ve ınil
letııne yazıklar olsun!. :'ılezarı
nu, Paris karularında, mukalli
diınin tu\:alet odası di;ye bırakan 
orduma ,.e milletime l aLıl<lar 
o]suıı!. 
İspirtizmacı- ('zülnıc impa

ratorlaruı iınparatoru! Bu da 
geçecek!. 

Napolyon- Belki de bu geç
n1iyecck. Fransalı ta.fhıe me
ııentsiz bir esirlı1'c sürükliJCD 
Fransız hükümeti başta kaldık
ça nasıl geçsin? İbth·ar Mare. 
sal, son danılasıoa kadar ıabam· 
mülle içileıı zehirin gizlediği bii
yük ~ifayı anlıyamadı. İn;:ilte
reye ve müstemlekelere kapaı:ı 
atıp harbe devanı etmenin sırrı
na akıl erdiremediler. Şimdi 
bundan sonrasını Alınanlar ka
ı:anırsa, zaten t .. ransız ebarcti 
değişmi)·ecek; fakat ya inı:ıliz. 
Ier kazanırsa Fransa kurtula . 
<ak nıı sann·orlar?. Bütün lıun· 
!ardan sonra, bugünkü btıkü . 
metle, bugünkü ruhla, bu ı üıh 
İngilizlerden ne istiyebili;ler?. 

lspirtizmacı- Devletli ruh 
İngilizler kazanacak mı dersin?. 
Napolı·on- Beni (Si. Heltne)e 

ı:ötüren gemide şu sözii söyle -
miştinı: .Ben birçok nıeydao 
muharebesi kazandım, fakat İn· 
ı:ilizler harbi kazaudı.ı Netice
yi, biiviik harp rerre.-esiııde ve 
büJHk yekıin hattında elde et.. 
mek ve kazanılan me; don nıu· 
hare beler ini bir ÇU\ ala doldu· 
rup faydasız hatıralar di~e sa 
bibiııe bağışlamak İogilizleriı 
ilıtisasıdır. Gerisini Allah bilir 

(Napolyoııun rubu, duurda, 
patlıyan bir balon gibi bir auda 
sönüverir.) 
NECİP }'AZiL KISA.ın:rux 
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YILDIRIM HARBİ 

SA."ACAKLAR 

it ıvanla~ Fransa ile harbe gir
dıklennın Hi ıncı gunu. orduları
na •ateş k<'S• kumandasını verdı
ler. On beş ı;; :nde kazanılan zafer 
karşıs.t .. :.;.a u~ n, ne du.şünece~tni 
Şl4ınyor. Tabii bu hal, İtalyan or
dt nun kahramanlıgından z 'va -
oe l>alvan diplomatlarının açık
goz,,:ilıii{iinc aıt bir keyfiyet.. He
wp ettiler, kit.ıp ettiler. Zavallı 
Fı ansa cançeltişmek uz ere ıken 
hlı " ı::ırdiler, 

Ha~t.d, Fransanın epe.:;;. dcmesJ.n
d•ıı ancak hır ı::un ev,el neden 
harbe ı::irmcdiklerıne ciahı şaşılır. 

Öyle ya, on b".ş gun, ne diye, 
lxovhude yere he\· cın geçirdiler. 

Sım<li, İtalvaular da, akıllarısıra 
yıl l .. m harbı yaptıkları kanaa
tınd dırler. 

UU~UN BÖYLE 

bwıh.rJan bwabcr. Zannetmiş l<.i, 
! Bulgar sefırı sağdır Gazetede bi. 
1 rincı sahifesındc ~atafatla. alavili 

ile yazıyor: cBulgar sefirine, di
yor, Moskovadan avrılırken, öm • 
ninde hiç ~örmedığı :;ekilde bır 
teşyı merasimi yapıldı ... 

Sözde, bu merasimi Bulgar • 
Sovvet münasebatı bakımından, 
manıdı:r kılmak ıstıyor. 

Yahu. adam ölmüş! İlahi Taoviri 
Efkar! Ne diveyırn, sen çok yaşa. 
em~'?. 

B.\ŞK IS. Gl'C' 
KALJllADI l\11'!. 

Karakôy koprusu. ustundeki 
tramv .. y bekleme yerlerinin ol -
duk a rahat kaldırımları vardı. Bu 
· darcık rahatlık c;ı:rk gorıilmü> o

lacak ki, bu birdıkn kaldırım par· 1 
ças nı, pandispanya gibi parça par. 
c;a ·ap•p uç ku\·ıicük kısma ayır • 
mı !ar.. .. 

Yeni Polis 
teşkilatı 

İktısadi ve mali işler 
için poliste bir şube 

açılacak 
Polıslerin her hu.su.st"' malUınat 

sahibi olmaları için bu yıl da muh
telif yerlerde yeni kurslar açıl • 
rna<ı kararlastırılmıştır. Ayrıca 
bir <ic ıktı.sadi, rıali polıs teşkilatı 
ıc;ın bir şube yapılması muvafık 
sıorulmektcdir. Bu teşkilat men • 
su.plan ticari ve piyasa konlrollaorı 
ıle bilhassa u)!ra•acaktır 
YENİ POLİS NA:.l\fZETLERİ 1 
Diğer taraftan lstanbul palı;; 
ektcbıne ve Ank:ırndaki oolı.o 

ens· ıt.usüne \•enı talebe alınmasına l 
başlanılınıştt 

Enstıtuı:_n ilk tahsil kısmile 
şehnmız polı:s mektebıne yalnız 
askerlivinı bitırmiş olan oı ta mek
tep meıunları alınacaklardır. 

--------~~~--

tnL..u 
işbaşı! 

3 mu;1im 
yeni kurs 
Sari hastalıklardan 

korunma, harp cerra
hisi, pasif korunma 
Memleketimizin her tarafındaki 

vila vet ve kaza mer kezleriıı<ic as
gari orta tahsil ,::ören ı::enc;ler için 
kurslar acılması Sıhhat ve İçtı -
mai :\1uavenet Vekaletince karar

Bütiin in~. <abahın yediııinde, he
nüz ortalık karanlık ve kuru aya· 
:wı hükümran olduğu dakikalar • 
da, teııha caddelere çıkarak i~ime 
giden ben. ancak, birkaç gündür, 
mu\·ak.kat bir dinlenıne devresine 
girmiş buluııuyornın. Bir takım ı 
erkaa. ve ekabir gibi, ,abahııı saat 
dokuzunda evimden çıkıyorum. 
K~madan. acele etnıeden, vapur, 
tren, otobüs kaçırmak helecanı çek
mede~ ağır ağır, sallana sallana 
taddt'lerde yürüyorum. 

ı lnştırılmıstır. 

Bu saatlerde ,nisbeteıı daha az 
iıdilıamh ve rahat olan umumi 
nakil vasıtalarından birine kuru • 
larnk oturuyorum. Oh! .• Iüthl~ ra
hat ve keyifliyim .. Saatle mukay
yet değilim .. Bu halin içime ver
dl~i bir ~önül huzuru ~ar. 

Kurslar IS gün devam edecek ve 
in numara ile bitirenler, ha\.'< icin 
aC!lac:ık ol;,.n pasif koruııma kurs- ı 
Janra muallım olacaklardır. 1 

01.ı\CAÖI BELLİYDİ 

Dunyanın şu buhranlı vaziyeti 
dolayısile, belediye sarayı, stad -
~"Qm, tiyatro ve daha baZJ bınala-
rın ınşaatı durdurulmuş... 1 

Bunun böyle ..ılacagc besbclliydı. 

füı, neden, ncve, nıçin'. Oyle 
merak ediyoruın kı Bilhaosa bu 
fikr. bul•n z:ıt.ı hayramrr:~ 

Yahu, bu da ll'. Avnıp•i, bu da 
lrH moda, bıı da mı şehircı1ik, bu 
da mı imar \'e şehrın guzelleşme
s.ı.!. 

Bunlar meccanen ıaşe oltınup 
1
. 

1 yatırılacaklar ve kendılerine her 
ay cep .har~l~i':ı d.ı verileceği ~ib! 

1
. 

.mektebı bıtırince de 20 !ıra aslı 
ımaaşla POiis memurluklarına tayin 
olunacaklardır 

Traınvayın penceresinden etra
fıma bakınıl·orıını. Artık, •biletçi· 
nin yolcu ile münakasası, otobü • 
sün manda arabası gibi ağır git • 
mesi. münasebet::.iz b ir seyyar sa
tıcının tramvay önü ne çıknuısı ve 
bütıin bımların bizi oyalaması, da
kikalarca geciktirmesi, beni sinir~ 
leı1dirmivor; çünkü, ınuayyen bir 
:.aatte, bir yere yeti~mek mecb u
riyetinde değilim .• 

Bu kurslar teknik onarma. gaz 
arama ve temızleme, • Sihhi yar· 
dım p0staları esası üzerine kurul- 1 
mu~tur Ayrıca pasif korunma, 
harp cerrahisi ve salgın ha..;talık· 
!ardan korunma g>bi üç kurs da 
açılacak ve buna yalnız doktor • 
!ar, dış tabıpleri, eczacılar, kimya
f(erler, hasta bakıcı hemşireler iş· 
tirak edeceklerdir. Ve bu kurslar , 
mezunları talimatn:ınıe mucibince 
sef.-r vakitlerinde mahalli sıhhiye 
bakını merkezleri, ilk sıhhiye yar· 
dım postaları, ha.;taneler, sıhhiye 1 

nakil kursları, tedavi kampları ve 
sıhhiye depoları gibi yerlerde is· j 
tilıdam olunacaklardır. 

Luzumundan fazla soğukkanlı ve 
ış 'apar gönin'11ek neden?. Vak -
tı le biz bu vazi'"etı yazdık. Dün. 
y <la ham var. Tıya tro, stadyom 
ın.:;aat. muşkei.lleşır, ır.alzeme bu
lunanaz, pahalıya maLolur, ,.e 
sa1rc-••• 

Bu Nıhai kaldırımı olsun bırak
savdınız, zarar yok alaturka kal
saydı, fakat, tramvaydan inerken, 

1 binerken rahat etseydik!. 
Başka Is güç kalc:ıdı mı•. 

I EVLf.. •MF. DAJRl>:Si 

liatta. bızce, henuz başlanma • 
mı . fakat tahsisatı ayrılmış işler 
v.ıı J , onlara bıle b~lamamalı ve 
bu naraların hepsı, metnieketın dı· 
ler acil ıhtiyac;lanna karşılık tu
tu malıdır. 

1 YE SAYFİYE YERİ 

sr~ COK YAS\ 

il ZRET!. 

Kendisine t.ır i c .de ism!ni 
v ııj!ım cTıısnrı Efkar. geçen 
« n ovl<' bir pot k_rmıs ki, şimdiye 
kaa ır kırd. · sayısız ?O !arın şa-

erı • 
B ılgarıstanın Moskova oefiri 

J!!. ~nlcrde öldü. Cenazesi de Rus
• . n Bulgaristana merasimle 

g rildi. 
1 zreti Tesviri Efk5r, butiın 

Be1.edıye datrelerındeki evlen
me memud;rı salonu dar gcldii7i 
için, } cnı fVknme salon! rı inşa 
cdılecekmış!. Bu, hayırlı bir ha
vadistir. Demeıc, evlenenler ço • 
galıyor. 

Fakat, >U yaz gununde, ayrıca 
para sarfed,p evlenme salonu yap
maj!a bılmem !Uzum var mı?. Ka· 
k.ınc, Çırpıcı, Yoğurtçu. Göksu, 

Be\' koz çayırları ve mesireleri bom 
bo durı..yl'r He!"" <'vlenccek çift
ler hu\ a a mı~. gezintı yapmış o-
1 J.•l•r, heır , para tasarruf e
d..!.nış c.lur 

Her e\ le mc d~.:csınl, yazın, 
bövle savf.).? y~ıierme naklet • 
mclı .. 

AHMET RAUF 

__ A_v_r_up_a __ H_a_rb_i_n_in_Y_e_n_i_M_es_e_ıe_ı_er_i_, 
. Hindiçini, Fransa ve Japonya 
A unpada işler kanş!ıktanbcri 1 

japonların da Uzak Şarktaki faa
li) etleri b~ başka safhalara gir
nı · ktcdir. n günlerde Hind.içini 11 

ruc elesi tazelenmiş oldu. Yeni 
icat edilmiş bir mesele dci:il. Çün- · 
kLI daha kaç senedenberi jupon • 
l~mı Hindiçiniye k.ar\ı besledik
leri emeller besbellidir. Şimdi 
Fr asadaki hükumetin bu işle meş
rol olamıyacağı Tokyodaki diplo
ınatl~r. generaller ve amirallerce 

• çok iyi anlaşılclığından bu seferki 
fırsat hiç kaçırılmak istenmiyor. 
('in • japon harbi Hindiçini mese
le::· ni de \ ücude getirmişti. Fa.lıat 
bugiınkti bale ııelmcdtn en·el ja
pımların ornda bn meseleyi kendi 
lehlerine emrivakilerle halletmek 
cihetine gitmeyi hesaplarına uy. 
gun bulmadıkları giirülüyordu. Bu
ı:uıı artık öyle değil. l'raıısanın 
Lzak ·arktal:.i me•·kli ne derece
vc k>dar saj!laındır!. Tetkike de
icr ınesele. 

Cc:ıubi Çin deııizinin karşısın
da 740 bin kilometre murabb~ına 
ve %2 mil) on nüfusa ınalik olan 1 
Hindiçiııi her suretle tabii servet
lere malik cesinı bir ülkedir. ia· 

e babı diişünüldüğıi söylenen Hin
di inide dninıl olarak lt bin Fran
sız askeri \ ard1T. Bu kunet sulh 
zamanı için orada tutulmakta \'O 

Fransız lıaldmiJetini temsil et • 
ınektedir. t'akıt yerlilerden ımılı
telil asker \ardır. B\rnlaım mik _ 
tarı 40 bin ki~iye çıkmaktadır. Gö
nüllü olarak :ılıııan bu askere ila
ve olarak menılekotte ihtiyat ef
rat da vardır. Talim ve terbiye gör
mıis, terhi, edilmiş. icabında yine 
askere çağmlacak olanların da 
mühim bi~ yekiın tutıuğu Iıesap e- ı' 
dılmektecür. Buna göre heyeti u
mu~yesifo Hindiçlni harp halin_ 
de do,i:usebilecek sı:rette 2 milyon 
asker tıknrabilerektir. 

Fakat askerlik eğer umumi bir 
~fe.rberlik haliıı.e getirilirse di;!"er 1 
ılerıdeki yaşta bulunanlar da alın
mak suretile meHut kun·et arttı- 1 

nlabilttektlr. Fakat :Fransaya sa
dakat noktasından yerlilerin va
<iyeti ne olabilir'!. Yerli kıtaatın 
ekseriyetini Annaınlılar teşkil e
diyormuş. Bunlara karşı Kanı • 
botlular ile dal:lık havaliden alı.. 
nanların miktarını Fransızlar git· 
gide arttırıyorlardı. Kamboclıılar 
iri yan adamlardır. Bilhassa bun
lara çok ehemmiyet \·crilmekte ve 
bunların Fran ızlar~ karşı pek sa· 
dık oldukları soylennıektedl'r. 
Frausanın deniza ırı yerle-riniıt 
mildnfaa ı meselesinde Hiııdiçini· 
nin de bü iık bir ehemmiyeti nr
dır. Bundan 5onraki \·eka~·i oranın 1 

da mnl<adderatını tayin edecek. 
ALİ KEllAL SUN:'.lAN 

Hayret edilecek bir i ş! 
Gılata kbprüsıinün Eminönü ta-

poııJ anın buna lakayt kalabilmesine 
zaten ihtimal \'erilemezdi. Fakat 
Fr mız!ar buranın müdafaasını te
min için şimdiye kadar pek çok 
çarelere müracaat etmişlerdir. 
Mc ela gnrptcki Si> anı ham, de
niz ve kara kuvvetleri ilibarile 
mühim bir rol <>) nıyacak hale ge
tirilınek istenmiştir. Buradan da 
Hındlçinlyi müdafaa için Fransız- 1 
!ar )ardını göreceklerini ümit et
nıişlerdir. Şimalde Çiıı \·ar, Fakat 
j:ıponyn ile ka\·ga halinde bulun
dukça Çinden Fransızlar ni•betcn 
ı:udi e etmiyorlardı. Lilkin Çinin 
bır gfın tamamlle japon nüfuz ve 
tesiri altına girmesi ihtinıallrri 
Franınları llindiçininin istikbaLi 
noktasından daima d~iindürmek
tcn teri kalmamıştır. Sonrn Fran
l>IZları dii.ştindüren dii:er mühim 
b:r nokta daha vardı: 

ja,Ponlar olan<& gayretluini sar
frderek Çin ile harbi devam etti
ııyorlar. Çrni ele ı;cçirirlcrse er
geç Rıts) n ile lhtitiıfa düşmi) ece k

' rah ayaklan yükseltileceği için, 
orava muvakkat bir tahta köprti 

i er mi?. 
Sualıııc \'erilen şu revap şa~:aru 1 

dikkattir: • 

~ apıldı. D(in geçerken bir kere da
hl gordük ki, bu tahta köprü ih
tivacı kar-.lamal<ıan çok uzaktır. 
n~ köprü, )·anın misli daha geniş 
olmalıdır. Çünkü. çabucak yol 
tıl:aıımakta ve ynya yolcular için 

Tedrisata her ikı rnektepde de 
l eylul tarihinde başlanılacak· 
tır Talipler temmuzun 6 sına ka· 
dar mezkür mektep müdürlükle
rine müracaat edebıleceklerdir. 

Dıger taraftan polis ve jandar· 
ma teşklıatının tevhit olunması 
etrafında Dahiliye Vekaletince ya
pılmakta olan tetkikat ılerlemek
teclir. 

.. 
Açık iş v~ 

.nemuriyetlcr 
ıAnkara ıbelcdiycsı iktısat işleri 

anüdürlü.ı?unde 85 !ıra ücretli bir 
katiplik ile 75 lira ucretli bir dak· 
t.loluk • ..nhald.ir. 

Kiıt.plıı!e ulınacaıc .ncmurun lıse 
mezunu ve daktiloluf(a alınac::ık 
olanın rla en az orta okul r.cezunu 
bulunması •cabet.mektedi;. 

Arzu edenler temmuzun 8 ınci 1 
~nıl akşamına kadar istida, foto
S!faf ve evrakı müsbitelcrile bir • 
tikte mezkıir müdürlul!e ımuracaatj 
edebilirler. Bunların imtihanları 
!ia avın 9 uncu ı:ünı.i yapılacaktır. 

Saat dokuzla on arasında, tram
vaylara, otobüslere, vapurlara dik
kat ediyorum, Karaköyde, köprü 
üstünde, Emiııöntinde, ağır ağır 
işe giden kalantor insanları sey
rediyurum. 

Bwılarııı arasında, kendilerini 
gıyaben tanıdıöını bir takını nıe· 
nturlar da var. Memur deyince, sı
ra katibi anlanıayııı., l\füdiirler, 
daire erkanı ve aire .. l~te bir ta
nesi: Eminönünde tramvaydan 
indi. Dairesine gidi)·or. Saate ba
kıyorum: Dokuz bıı~uğu beş ge
çi)·or. 

Ben, belediye <iııüııde matbaaya 
gelmek il.zere tramvaydan indigim I 
2nn1nn, hır ba~ka daire nıudürüne 
raslıyoruııı: Saate bakıyorum: O
na on \ar .. 

AL evvel duyduğum ı;ôniil rahat. 
lığına gülüyorum: Demek ki, sa
bahın dokuzu ile onu arasında iş
başı yapan \:e bi.itün bir sene bJy
le cimrarı evkat. cyliyen vatan
daşlar da var?. 

Sonra, kendi kendime soruyo • 
rum: 

Araba, baıı resmi dairelerde, sa
bahlan mesaiye başlamak üzere, 
muayyen bir saat tc;bit edilnıiş 
degil midir?. 

Sirkecideki Devlet Dcmiryc.lları ı 
9 uncu işletme mudurlüğli elektrik 
s ntralı icın l adet 1 inci sınıf mon
tor 1 adet 1 inci sınıf usta, 1 adet 
de 1 ıncı •ınıf işçi aranmaktadır. REŞAT FEYZİ 
Talipler imtihan olmak üzere mez- -============== 
kür i ı tme mii<!ürtüi{iine müra· Bakırköyünde tamir 
caat l'Clebilir~ edilecek iskele 

Şehrimizden Fransaya 
mektup 

gönderilemeyecek 
Fransanın Ahnanl:ı.r tarafından 

işgali üzerıne, taahhütlü ııosta iş
len kabul olunmaması umum mü
dürlükten sehrimiz pasta başmü
tlur .ığune tebliğ olunınU;ı'tu 

Son günlerde Pelen bir oıııirle de 
rransanın hıç bir tarafına mek
t.ıp \'e salıc alımnam sı bildiri! • 
ınistir 

Yalnız. bu emirde mustemleke 
kaydı mevcut olma~ından, Fran
sız rnUsternlekeleri için şehrimiz 
giş<'lerindcn mektup. kartpastal. 
paket, koliPOstal ve saire kabul e· 
<L.lıo edihniycce~i hususunda te
rcddllde dü ülmü•tür. Bunun üze
rıne de kevfivet umımn müdür • 
lukkn sorulmuştur. 

Dı,:ıer taraftan tclı!raf muh:rbe
rat. Fra s.ı ·.-. -">tcmlekeleri ite J 
de c kısı ı::ib. devam etmektedir. 

Bakırköy taş i3kelcsinin bele 
diyece esiri bir şekilde tamir o
lunması takarrür et.ıniş, fakat bu 
işe hiçbir talip c;ıkmamı~tı. 

Bu kerre yol in.şa malzemesi -
nın de pahalılastıl!ını nazarı dik· 
kate alan beledive reisli~ yeni bir 
inşa proje ve sartnmnesi hazırla
yarak mezkür iskelenin beheme • 
hal t;unirini kararlaştınmıştır. Art
tırılan insa masrafına ıırôre bu ise 
4500 lira safrolunacaktır. 

Tamirata temmuzun 10 unda 
başlanılacaktrr. 

Şehrimizde kadastro 
faa liyeti 

Şehrimizde kadastro faaliyefüıe 
devam olunmaktadır. Bu .ıııeyar.da 
Kartal \'C Bostancıda da kadastrı> 
tahririne ı;:eçilınektedır. Bostancı 
kadastrosu ıle Kadı~öy kadastro 
müdürlültü ve Kartal kazası ka· 
dastrosu ile de a'•rı bir kadastro 
heyeti ui!Taşacaktır. 

----<><>------

Büyükada yangını 
tahkikatı 

Dün saat 14,45 de Büyü.kada çar· 
sısında .balıkçılar caddesinde vu • 
kua ııelen yangın tahkikatına de· 
va.n1 olunmaktadır 

12 ev'lc 11 dükkünın tamamen 
yan!"'a.1 ile neticelenen .!ıu y. angın ı 
Uyanın dükkanından çıkmış, rüz
gftııın tcsirile ate;, çabuk büyüdıi
giındcn İstinye ve HeV'bclı itfai
yeleri de caııırlm!,tır 

Valı .muavini Haluk ve it'Jaiye 
m.ıı.luru i;e Adalar kavma:ka.nı B. 
Şevket ıcabcden tcrt.,Oatı almış • 
lar. fakat ateş ancak saat 17 de 
sônd urü lehi! mi.ştı r. 

Yanııın esnasında Büyüknda ıt
faı~e efradından İsmail ile Yaşar 
yaralaımııslar ve tedad altına a
lınmışlardır. 

Gece de saat 23,5 da Büyüka • 
dada Akasya otelınin bacası tu • 
tuşmussa da hemen söndürül • 
müstür. 

Bu sabahki ~renle 
gelen yolcular 

75 Polonyalı mülteci ile 12 Çek 
multecısi bu sabahki konvansiyo
nellc şehrimize gehnişlerdir. Ay· 
rıca İtalyadaki Musı:ıvileroen iki 
kisi ile Suriyeli ıki rahip ve bir 
BulJ?ar profesôrt' de ayni trenle 
•!)hrimize ı::elmişterdir. 

Diı4er taraftan Avrupadaki as • 
keri naklivat dolıf\"ısile ·bu sabah· 
ki ekspres treninin 5,5 • 6 saatlik 
teahhurle ve ancak saat 13 den 
sonra ~·ehrimize oelobileceği öğre
nilmiştir. 

r - "" 
l._A_v_ır_u_ıP_a ___ H_a_ır_lb> __ o_n_n_n __ ıç_n_n __ d_~_n_DD-D J 
lngiliz ağır bombar
dıman tayyareleri 

İspanya harbııı.n. daha dol!rusu 
İspanyadakı tayvare rauhar~le
rınır bu.!!· ınku muharıplere büyük 
dcıoler •·cnnış oldllt:uııa şüphe 
cdılmıyor A•·cı tan·arelerının 
ix.mbardznan tJn .ırdennı vaka-
lamak içın son aerece sur':ıt'. ol- ı 
maları lazım ııeld.~ı o zam nki 
tC'crı: elcrlc daha ıyı anlasıL'Tlış!ı. 
Fakat tan·arcnln faZ:a ·:ati en
dant, zor!astırmaktacr..~. B~bar-

İhman ta~-varelermln ıse her istika
lmı>te ateş etmeleri muca<lelede mu-

savllıl\ı t<'lllın et.mc·ktcdır. 

t Bunun icindır kı İnti[ızler iki 

ismi işidilmiyen 
bir Alman genera lı 
•Al'Tian ordusunun kalası• de • 

nilen ismi hatta hiç duyulmıyan 
generallerden biri de Yiterslaym 
dır. 

Bu general bılhassa dosya tasnif 
etr'.ektc ihtı;as sahioıJır. Bulun· 
duğu daırcnın dfllJ.pları emnivet 
kilıtlerıle kilitli büyıik klasörlerle 1 

doludur. Bu dosyalar.n muhtevi· 
yatı Alman ordusunun mukadde- , 
ratı ile alilkadardır. 

Mareşa l Peten'in 
hatı ralar ı 

Mareşal Pcten Afrikaya ait ha
tıraları arasınqa sunu da anlatır. 

Birgün Afrikada kiivonerleri 
tcfti•e gitmişti. A,;hılcrden bi 
ri..iine sordu: 

- Sen hangi mıllcttensin? 
- Lejiy;:ınerirn mareşal: 

:l.fahlmdur ki r'raıısız Afrika • 
sındaki lcjiyonerler ;ırasında her 
mılletten insan vardır. 

MarC$3..l Peten tcl~rar etti: 
Ben .;ına hangi ı::ulletten ol

duj!lll1'U soruvorunı: 
- Leıivonerl.m Mareşal! 
Peten bu sefer 'uuJetlenir gibi 

[>!arak: 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

İhtikar &uclusu • 
bir kadının 

muhakemesi 
Kira fiatların arttıranlar pey· 

derpey vaklanaıaı.. :h" kar rnç'1c 
adliyeye Yerilmektcdirl<r. Ezcüm
le dün akşam da bu suçla Münev. 
ver ısminde bir kadııı asliye 7 incı 
'eza mahkemesine tevdı olunmuş· 
tur. 

Iddiaya göre; Münevver Beyazıt I 
civarındaki evinin bir odasını ge
çen yıl 6 lira;a HaFm isminde bir 
kasap çırağına kirala=tır. 

Fakat bu sefer Müne\'ver kira· 
yı arttırmak istemli \'e Hayime: 

<- Ben odaya 9 liradan müş· 
teri bulduın. Y:ı çık; yahut da 3 
liı·a fazla vererek sen otur!. de
mistir. 

Kasap çıragı bu arttırışın sebe
bini sormuşsa da MüncV\'er tat. 
min edici bir cC\'ap vermemiş ve 
sadece: 
•- Allah .. .Allah; mal sahibi 

ben deöıl miyım'. istersem kira· 
yı 10 !ıraya da r;rkarım! • 

Demiştiı". 
Bunun üzerine; •- Hele bir dü- ı 

ş~nerim!. cevabını veren Hayim 
ışi bir arkadaş:na açmış ve o da: 

c- Şimdi miili korunma kanu
nu var. Ge~en vılda ne kira veri· 
yorsan vıne onu vereceksin. Ev 
sal.ibin•n sözlerine aldırma. Eğer 
daha fazla ı..;rar eder.;e kendisini 
polise haber verirsin: .• tavsiye • 
sinde bulunmuştur. 

Filhakika gene kasap çıra.\lı bir 
kaç gün ev sahi'ıesine birşcy söy
lerr emı.ş. fakat cvvelkı gun Mü • 
nevver: 

• Cevap bekliyorum. Ya 9 li· 
ray, kabul et. Yahut ıJa bir an ev
vel odavı boşalt • deyince Hayım 
paza. ıık yapar gıbı g-Orünerek: 

• 'l'cvzecıı;:ım, ben senin eski 
kiracır :.ın . Onı:n irııı banJ biraz 
ıkram et de L\ .ışahm, 7 !ıra vere
,.1.rn olmaz mı? •• demiştir. 

Bu surctlf' ba; ıvan muha\•ere ı 
y ıne anlaşamamazlıkla bitmiş, ta- ' 
mak,r ev sahibesi kadın I!ayimin 
7 !ıra tekl:fini kabul dmiyerek 9 
lirada ısrar etmiştir. l''akat buse
fer Hayim: 

c- Bir arkadaşım oovtedi, Yeni , 
bir kanuna göre kırabrı arttıran- , 
!arı hapsedi.vorlarmış. Senin de 3 
lira birden yükselttığlni duyarlarsa 
senı de hapse koyarlar!• deyince 
Murevver biraz çekinmiş ve niha. 
yet odayı 8 lıra••a verebileceğini 
söylemiştir. 

Llkin kurnaz kasan çırağı bu 
flatı da kabul etmiyerek polise şi
kayette bulunınUş!ur. 

Diınk<i muhakemede Hayim şa
hıt sıfatile dinlenerek hıidiseyi 
yll'karıdaki şekilde anlatmı.,tır. 

Müddeiumumi muavini Tahsin 
de cürmün sabit oldu~unu söyli
yerek Münevverin milli korunma 
kanunun un 30 ve 58 inci madde- i 
!erine ı:ı.öre cezalandırılmasını ta- ı 
lep etmı.ştır. Muhakeme karar için ı 
başka bir güne talik olunmuştur. 

A vu kat l arın imtihan ları ! 

japonlar Rıı.•ya ile kavgaya gir
nıiyebilirler. Çinılc muzaffer ol
duktan sonra Ru.sya ile ka\·gaya 
kndar varmadan başka taraflara 
doj!rn ilerlemeyi \'e ıucsela liin
didni ile fala:uıya yürümeyi pek 

1 ilfı istiyebilirlcr. Bu $&balar ise 
petrol, ki.ımilr gibi yeraltı servet
lerıle zengin oldu!hı gibi pirinç ye
t~frmekte topnığın knneti ıı., \ 

tehlikeli ,·eziyetler hasıl olmak • 
tadır. 

Salı gunü saat 15.15 de bu tahta 

1 

bombardıman tayyarsme mukabil 
bır avcı tavvarcsi ınşa etmekte • 
dırler. Eski avcı tayyarelerinin ve· 
rıne şhndi saatte 4QO mil ,::iden 

Bır zıımanlar Non·cc dosyaları 
masaların uzerind<' a~ılmıs bulu
nuyordu. Bu dosyahrın m-.-htevi· 
yatına ııore, yüzlerce kilometre u
zaklaroa~i lskandma'"·ada bir 
fırka şuradan şuraya hareket e • 
derdi, 

- Sen söz anlarr,az mısın? Hangi 
mil!.tten oldu~unu soruyorum 1 

de me,bur bulunuyorlar, 
Der ihtimale karşı ıııüdafaası 

köprü üstünde ba$ına bir İş gel
dil:ini tahmin ettiğimiz bir de tak· 1 
i otomobili dııruyordu ve yolu da.. ' 

ha ziyade kapatıyordu. Hele bu 1 
ahne biıi daha çok hayrete dü •

1 
~rdü. • 

Sanki, yol çok geniş imis gibi.., 
BUfıB.<\N CEVAT , 

Hurriı?an tnvvarelcrı yapılmakta
dır. Bombardıman tavyarelerinin 
slir'ati 250 mildir Blenlayrn tipın
de ağır boıınbardıman tavvarelerı 
280 arJI l(itmektedır. 

Bu tip tayyareler 48 saatte Mı- , 
sırdan AY'l.!Strıılvaya gitmişlerdi. 
(7,lo"2 mill 

V;ter~havm sükunet icinde ca· 
lışınal!ı sever Hitlcr 1938 oe Lu
dondorrun strateı <: 'ıkırlerıni be
ğendiği ıcin. onun adamı olan Vi
tershn"Ym'ı kımdı hizm<>tine al • 
makta +ere<J.:rut etmemıştır ve bu 
karannda isabet etti~ini birkac 
.ı,.ja sö~·leını.."1r. l 

sana! 
Nefer vinc ısraıla 
- Leü voncrlm Mareş:tll dedi, 
O zama.ı Mareşal Pelen neferin 

elini sıkmıs ve sövlc sovlemiş; 
- Hakkın var oj!l...ın. senin bir 

tek mcllıyctin var. Sadece lejivo
nersııı. 
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Japon Hariciye Nazıri bir beyanname neşredecek 
1'okyo 27 (A.ı\.)-japon gazete

Itri. :varın \'e yahut öblir gün ha
titiye nazırı Aritanın ial"'nya .. ııı 
rkı Asyadaki )·~ni >iyasetinin 

ana hatlarını tarif eden bir be • 
yanname neşrede<:ei'ini haber ver. 

1 
mektedir. 

Asabi gazetesi. japonyanın İıı-

giltereden Birmanyaya müfettiş-

lcr göndermesini istemiş olduf:wıu 

tevit etmektedir. 

H olan da' da teşrii meclislerin faaliyeti tehir edildi 
La haye 27 (A.A ) - Resmi ce- ı Sevss - İnquart'in bır emirn.ımesi J bir emre kadar muvakkaten tatil 
<lede ıntisar eden Alman kooeri teşni meclislerin mesaisıni yeni edilmiştir. · \ 

Amerika Cumhur Reisliği için- on namzet · 
l'l"<l.elfiya 27 (A.A.) - C=" ı
v tcı fırka konvansıyonu. ınti -
p oroııramını münaka>a ctmek

lııin ve ittifak.. )le kabul ctmlstir. 

Reısıcırınhurluk ~ın f!'Ö<;terılecek 

1 euımhurıvetci namzetlenn iraesi 

hakkmd.:ı nutuk:.ır ı•at cdıLmistir. 

·Türkiye'nin vaziyeti 
( Bcı.-ınakaleden dtoı•am., da i~arel n ıfade ettiğimi~ gibi 

~.istiklali üzerinde her türlü ~arlı d8'am12 niıa çıkarmak, harbi yay-
hrıni iki yıl oncedcn lıu~lı) arak mal<, ı:eli~igüzel sağa sola G~ı·k-
lehakkuk ettiruıi ·; lııçbir de\'lrtle ın~k davL'I değil; ı.ulhu muhafaza 
lr:ısında ıa,fiyeye tlibi en kü~ük darn>ıdır. İtalyanın harbe girnıe&i 
bir pürü~ bıraknıanıı:ı d•vl•ttir. ile bizim müttefikler~ yardımımız 
l\ınısenin ne malında, "" ıopr• - füli budutlarımu clmadığma göre 
tında, ne cawnda gOzU olnuyan ncrt>den ve oasıl vaki olabilirdi? 
'turluye icin halde •o ıstikbalde 1 Bu yolu bulabilmek ise bir takım 
~~lüu hedef kendi ı.. ... l.kınnıa"1lll ihtilatlars sebebiyet Yerirdi, bu 
laraarulamak. halkına azami bu.. Uıtilatlar ise Balkaulardaki statü- . 
tıır ve refahı ~erın.,ı., kendi ülk&- konun ve yakın şarktaki sulhnu' 
linde ve ınobitiııde •nlhun biitlin muhaCazasmdn aliıkadar olan Sov-
-i"·cUerindeu isüf~ıl• ettırınck; yet Rusyayı da ihtilafa '"ihtilata 
İn aıılıii:a, medeııJ ,. 0 beş•ri bak- sevkedebilirdi. Binaenaleyh hem 
ı. ra faydalı olmaktır. Harici ve milli hedef ve kasdımıza, lıeın do 
İahilı ~iya ... tial tlün oldutu r;ibl akdettiğiıni2 muabedeye hakim 
buı;ı;a de tamanıile bu bedel üze- ruh ve maksada tamanıile muta· 
tinde ayar eden l..'umhunyet Tw- bık kalarak harp dışı npyetimizi 
kaesi bu maksatladlf ki bilhosa muhafaza azim ve l<ararını vermiş 

l 'tuna lıoyund.an ve .'1.drıyatikleJl bulunuyorua. 
ha Iıyarıık Ba ·ra körfr~we kadar llinaenaleyh Avrupa harbinin 
l<z.ıuan an. ı•ar,.u: üı<'rlode bi.l- bu(ilnkli rerevnnı karşısında mu. 
h , ;ı sulh , e i tıkrarın ıe.:ssnıı hafaıa ettiğtmiı uziyetı ve birinci 
le nıubafala ıoda bırınci derce&- hus11>ıyeli bu şekilde tesbit ettik-
df' mıl olmu~t-:ır. ten ionra sayın Başvekilimizin be-

'rvp;; harbi knrş:suıda akdet.. :vnnatın•o .\ ıoo husu,iyet ifade 
ıf liı: ıniz ittifak ,-e c;:Lri t ğlrnr.t Lll- eden balJ 1ı1ıok.taları Ü7.erindc du-

•hbu ıler de sıri bu nıuk,adı ibtl\'a ubıliriz. Sayın BaşTekilimiz harp 
l')·~ mekt.e idj. ciı"'J vazıyet \.'e kararımııt iıah e .. 
il ha n(ığı lıarbın Balkanla~, derken şu cümle .. ; de bilhassa göz 

f i>rkı Akde,,ıze gcltn'""'lD• ~·t•ıru- onune koyıııu• bulunuvorlar· 
• ~onluk, bunu temin eıı:ıck ıslıyor- •- Her turlll talırikİen :çtınap 

cluk. <Hekim, bugune I<ador da eden bu dtkkatlı vaziyetı:r ızin 
lııı arzumuzda murnffnk 0Iını11 mc.nteket:.mız ıçm olduğu kadar 
bııı uouyoru.ı \'e bclunnıakta de- ~trafı.mı.z ıçın de sulhun muhafa
ta • • ediyor= Eı:;«. hunun ~n- 1 za., n~ hadım vlaca{(ını i'mit at
ıla !: r kıı;.ııııu• .,t.,.\'d. l.t•hanı~ ı mPktenı .. 
lı arbe girmesin!. Dnçenlıı I'ürlı:ı- llal •nlar, yakın ~rk ·sulhnnu 
)e;c, Yunanistasııl \'P sair komşu. hcdd ittihaz ed~n hlikıimetimizin 
1 rın3 ıaarruz otmc•k niyetinde bu- , hııtıı hareketi nıünascbetiie Baş_ 
lun nnw;-ını söyitme:t:ne ragmen, vrkılirııızin !>o ümit ve temenni~i 
~n ı iytik fırs~t tclılkkl rdeoilir ve muhakkak: ki cok yerinde ve ay-
•L ı h >I tecnvüıi cmd \'e ibti.ra,la- dın bir hakikatin ifadesi ve ikazı-

j tııııızı tahakkuk .•ahasına in:ilı.al dır. 
ttti~ek yoluna ı:ır~biUrdik . .ffJ:r: Kendi vaziyetimiz bu olduğuna 
ı. hrr fırsat aramayısı.ıru7.ın ııebcbı ı:ore buna mukabil hariçten bize 
· " c' ve.leıııirde Balkanlarda ve gelecek berhan&i muhtemel bir 
'nrki Akdenizde sulhu muhafaza tecnüze karş1 da çok tedbirli, çok 

~ loluııdaki unıimiz, ssniyen yine baznlıkl.ı n çok uyanık bulundu-
·f lıu ruha ..-e bu hedc(e uyrun ola- ğnmuı yine aşikar ve ı:özönünde-
10 •ak tanzin• olunan ik.i nnmaralı dir. Muhterem Refik Saydam bu-
ııl nrotokoldur. İki numaralı. protokol ı nu da ,öylece tebari.iz ettirmekte-
~·~zrtinıle şövlc drmcklPdır: dir!er: 
1 Yukana~ 1dı ~ı-çen muahede •- Mernleketımızın emnıyet ve 

, 1,v'1ce Türkiye t•r<tfından a- müdafaası icm bir taraftan askeri 
lın olan taahhütler bu memle- hazırlıklarımıza devam et'llekle 

Ç l< tın .Sovyet Sos}a';..t C..ı'.lllıuri. beraber dii!er taraftan her zaman. 
; ~ n ittihadı ıle m~llah bır kinden fazla uyan,k durmak mec-
. ıh l fa sürüklenme .ını ın!aç ve- buriyetınaeyiz .. , 
;f l , muc ,p olacak bir harrkete onu Türkiye, bugün :llillı Şdinin et-

ıo , edem.U·tcektir.. rafında kendi vaziyetini milli de-
llu protokolnn .akdolun~u nıııa- hası, kendi alınteri ve kendi ener-

lıeJ ııin ayrılmaz bir cüzlı olarak ii>i ile filen müstahak bulunduğu 
tclal<ki oı'unacağh da ayrıca t..- me\'kide tutan ve bunda devaırun 

ı~ lıarü~ ettirilmi tir. Sayııı Baş>e"!I hüliiu ledhirlerini de nlmış hulu-
l lıu protokla istinat ~dı.l~rek ı:•y-rı- nan bir millet ve devlet oldu/;'Una 

, ı ulıarip ,·aziyetıınızı lclume "Öre hal ve istikbale bü>iik em-
ee f'ftirrceğinıiıi bc)nn {'tmistir. Ak.. niyetle ba~ahilir. 1 
iJf ~ı·ıl ynpnmazdık. Çünkü 'ukarıda ETE.1 İZZET IlENİCE 
~"'==;,;,;=·===--~==============~=============-

~ ulgaris anda büyük., 
" hazırlıklar 1 

as 

10 namzedin i~rru ileri surülmüş • 
tur. İlk nutukta Ne\'\'Orkta mu • 
kim cumhuriyet müd.;leiumuıınisi 
B. Dewey, ileri sürüLınü.,tür. 

• •• 

Fransız 
filosu 

Şimali Fransa ordusu 
kumandanının emri altına 

girdi 
Cebeliittarık 27 (A.A.)- İtinııı

da değer moobadan alınan haber
lere göre, Casablankada bulunan 
Frausı:ı harp gemileri bayraklarını ı 
yarıva indirmişlerdir_, Fransız Fa6 

sındaki bütün binalarda da bay
raklar yarıya indirilıniştir. Bütün 
Fransız cüzü tamları Fransanın Fas 
ali komiseri General Nigusa şim
diden teminat vererek, emri altın. 
da \'e İngiltere ile m~!ereken mü
cadeleye devam kararında olduk
larını bildirmişlerdir. 
Diğer bir habere göre. Daladier 

Casahlankada mevkuf buluunıak
tndır. 

Asker gözile 
cepheler 

(1 ıncı salııfeden devamj 
hakkile kestirmek mümkün ola -
ıru)·or. Çünkü ı\lnıanlar ,alııller. 
de ı:cçe çalışıyorlar, gündüz de 
bazlflık mıntakalarını ha\'3 dafü 
batarynlarla ve avcı u~ klarile iyi 
muhafaza ederek keşif tnyyarel..
rinin a~('Qktan uçmalnnna mini o
luyorlar. Altı bin metreden yük -
sek ucuşlardaki keşifler. Jüşınnn 
hazırlı~ farkettirebilir>e de ma
hiyt>tini tamamilc ta)·in hususun
da ı:üçliiklere maruzdur. Mesela 
topl11 bir nakliye veya yürüyüş 
kolunu altı bin metreden de anla
nıRk mümkündür. Fakat o kolun 
\'asıta{aruıı "·e siliahlarırun cinsi .. 
ni o kada> yükseklen tayin etmek 
kabil olamaz. i te İngiliz ihraç 
kunctlerinin anlamak istedikleri 
de bunlardır. Sahillerde biriktiri
IM vasıtaların cinsi ve muhtelif 
silahların miktarı taayyün ederse, 
lııgiltereyc karŞJ hazırlanan taar
ruıun mahiyetinı, hattii istikamet
lerini de kestirmek müınk<io olur. 

İngiliz filosunun ve ihraç kııv - ı 
vetlcrinin beklenmedik bir zaman
da, fedakarlıkları ,.. lehlikeleri 
ııüıe alarak, Alman işgali altında
ki sahillere taarruzundakı s bep. 
!eri) ukarıda izah ettik. Bu ıtibar
la karadaki hareketin dnamlı ola- , 
nu\·acağına hükmetmemiz de tabü
dir. 

Üniversitede imtihanlar 
öbür gün bitiyor 

1 

Şehrimiz üniversitesinın muh • 
t..'ıf fokültelerı ile yüksek mek • 
teplerde imtihanlara devam o -
lunmaktadır İmtıhanların heıısi 
avır 30 uncu cumartesı günü bit -
mış olacaktır 

.5.)Na 27 (!Iııo; l) - Bı..lıı~r ı:a- Y • tır devlete yakın oldllJ!İı ıçm Talebenın mu,·affak oluıp ola • 
; r.•1dc, hu'•,~ ;., ıt •,olu ka)bettı;;; toprc.klaroan bır kıS'ITIJ· ma klannı bıldırcn umumi neti -

, da culuıı:ma :ı n.. .aJ.'JT'en. •erı aldı. Artık bundan sonra ceı...r de azami temmuzun 3 üncü 
\'i muahedesi: ın ı ı - l gun- ••r• bızimdir,. ,arşıuı:ba günilne kadar talebeye 
ın yak.ş;. a'<ta ohlü ll hsas Zora l'azetcsı de diyor kı •Paris teblıi! edihnı.ı; olacaktır. 

" n 1 ) "'···arın •·"":!:f ·,. dC\.aılf e .. cı~arında yu•mı sene evvel \'ÜCU- Bı'a·harn de temınuzw1 5 ı'nci ' ~ ..., • ı· ~ 1 
<lıL ekt c..r. Gazetelcı, Bulı!ar 0 "etırı'en zııırırJer 4:ıugün lw - vtinü 1 ınci denenin askeri kamp-

ı L,ir..ill ,.'11<11 ·e aa r goı;ter - par lırken. flulgil.rı.ı;tandakı heve· !arı baol•vacnktır. -1 
th ·ı sabrın ıınuk:Ue1ı.1._._.._2 •{.:.a. mrva - <: ·' btı.ndan ılcrı geliyor Bütün 
<:a.ı; nı. Hit •• r ha!d c ...., l v~e Bulo?ar ır..lletı ı,ın daha ın gün- zara asker! hazırlıklardan ıbarettir. 

ıh d !er beklıvonıı.• Ilı~ bır t.ıraftaı. tehdı·ı edılınedı· -... ı.~ A \~rupa w.A u. v ı c net. r- ... 
rıı •. ıı.ted _.nı ""'" ı~. ınre, Gazdelerın bı.ı \'()}dakı neşri)'atı ~ne ve Almanya ile yapılacak 
'\'t· 1 • aoa bası:.a ~w .ldugu za- IıC'nr!<k u.: rınce te•ir vaı:>maı<ta, sulhu beklediklerıne ı;ire, bu ha-

"n. elbette Bulı:ı rıstaıı.n <:!:! u- pç. 01n nıu<lahaıes ııc raemen, sık zırlıklara neden lt.<zu rnı?Örüldü-
"· r '· nur.- ayı..,.. r olr ıakt"' lır ..... ıd· 

1 mıyaca ın. )a'- - "' • ~µ cayı sua "· 
t;tro az~tesı 01 0 , kı •H ksız- Dıı;rı t ,rafları bc.:nc. bı.tün BuLıarıı;t;uıda büy~k sehırler 

k Bul arısta sıı5n a!t.ıı<la ad<leu'ı'- 1 bt"U, '-' bır· a·ker· k 0 - h 1 d J,i<.!Jr t ...,. .r ed.Jme<.ıkçe B • ·an- · n ·' ı .-.. o a ın e 
l. la <.ıe\·arr... ıır s .,h 'lla. z. Bu- 1ıii:,,.~lı~i ~rC::~·=·~~::t'.ii.iS~.a=fw;;'::;,Cc;;~"~le~n~..,..~ .. ~-ı~ı-~iib~'iıliıı~nin~ı~a~k~tafid~ı~riiiiiiiiiiiiiimiiiii:' 
l!-...ı. 1 .. uha _,::ı l , .... n nın 6 
de, ~'llıdı;r Hıx. ı ' pıl.m JI>-
sı ların tamır . .ı.r.• 

Dncmik ga te 1 
Yv.. .T-ırkıve cc !l ı va-·" tın -
d ·tif.ıde t tt; , \ 
' t Tt hıroı ua-
: kte .... s r·" r~ 

t. .ı ti arı ; ~mde ' .ıkmı 
br v zıy, · e (' . • b Bul-
t:. 1 r '-1,r ı <O nbe ı üt,rap 
ç, ı ro · M~ n J lh . ~-
a 1,;dı.:.,ınden rr .. tCLS0>a.ı. 4,) u. . Bu-

İstanbul Defterdarlığından te!>liğ olunmuştur: 
1 ha•irun 1910 tarihinde nıer'i yet mevkiiııe girmis bulunan 38~3 

sayı!~. muamcl vrr111~i konunun un bazı hükümleri karşliında te
reddude düştılnıekk olduğu aliık adıırlarm tevali ed•n müracaat
lcri.ııdcn anlaşılmaktadır. 

lkrhauıP yanlış bir telakkile hareket edilerek ileride kanuni 
bir muJmcle karsı.•mıda !..alınına mnk için alakadarların Galata 
llalıl.paznrııııla Muamele 'e İstih liık Vergileri J\Iüdürlü~ne ye 
) ab ut 1 tanbıılı!J Dcf.terdarlı'< bin asında ihdas 'dilmiş olan BUro)-. 
~uracnat ederek ılı.tıza eden mal fımat ve izalıatı atmaları lüzuı.ıu 
rıra olunur. 53~j) 

kararları bekleniyor 
(l inci sahifeden de1ıam) 

tesi de İngilterenin Akdenizdeld 
bütün üslerinin tahrip edilecefini 
beyan etmekte, İngiltereye yapıla
uk taarruza İtalyanın da i$tirak 
edecejiini bildirmektedir. 
Diğer taraftan mütekabil hava 

hücumları devam etmektedir. İa
giltere mütemadiyen müdafaa ha-
2lflı;;ım tamamlamaktadır. 

General dö Gol de İng:tterede 
bir yandan bir Fransu lejiyonu 
kurmaktadır. 

Simali Afrika kuvvetleri ku -
mandam General Noges u söz
leri söylemiştir: 

- İtalya, şimali Afrikanm tek 
bir karış toprağını işgal etmemiş
tir. hgal etmeı.i icin de harbet _ 
nıesi lıizınıdır. Biz adım başında 
İtalyanlarla döğüşuel!iz. 

Gen ral dö Gol kendi kunetle
riuin teslihat ve fenni teçhizatını 
tamamlamakla meşguldür. İngil
tere hükumeti bu orduya her tür
lü )'ardııru yapmaktadır. 

General dö Gol :'tfare<al Pete
nm evvelki gün radyoda söylediği 
nutkuna İngiliz radyosu ile cevap 
vermiştir. General ezcümle şunları 
sö,·Iemiştir: 

•Mösyö Mareşal, 
cDcnizlerin üzerinden ınevce ... 

!erle bir Fransız askeri sizınl<! ko
nuşmak iStiJor. Diiu sesinizi he -
yecanla işittim. Yaptığınız işleri 
haklı göstermek için Fransız mil
letine söylediklerinizi dinledim. 

siz riyaset etmiştiniz. Siz ki bq. 
kumaadaalı.k yaptınız, har~il'.e n.•· ı 
zırlığı yaptınl2, ~unun ıyı hır 
.h~~e getirilmesini hiç istedjnis 

1

. 
mı .. 

Şerefli mazinlze güvenerek şe
refli bir mütareke akdi \'&zifesini 
üzerinize a]dınız, ~imdi bu müta -
rekenin ne kadar şerefsiz oldu
tunu herhalde iyice anlamışmuz
dır. 

Miittefikimi2c kar ı kullanmak 
için filolarımızın, tanklarımızın, 
silahlarııruzın tahrip edilmeden 
tesliınini istiyorlar. Böyle bir esa
ret irin bir ıllareşale, bir Verdün 
kahram~ına ihtiyaç yoklu, alelii.. 
de birisi de bu işi yapabilirdi. 

Hanı:i muhit içinde, hangi vasıta 
ile ve hangi nama Fransa doğru
labileceklir?. Siz oynadınız, kay
bettiniz, ceplerinizi boşalttınıı:. 

E\·et, Fransa doğrulacaktır, fa
kat hürriyet ve zafer içinde doğ -
rulacaktır. Yeryüzündeki impa -
ratorluj(nmuz dahilinde, hatta bu
rada bir ordu le ekkül ediyor ve 
anarntana muzaffer olarak döne. 
ce*'i.ı, C\'et, o zaotaD Fransayı ye
niden yapacağız .. 

Bordodaki nazırlar heyeli Ge
neral dö Gol'ü azletmiştir. Fran-
112 hükimıetinin Liyonun 90 mil 
şarkında .Klermon Fera11t şehrine 
ffödeceği hpanyadan bildirilmek -
tedir, 

ABDÜLHAMiT NASIL .DEVRiLDİ? 
\'azanlar ı < 

fekendtt F. SERTELLi u~d~ı Re,il \'ULARKIRAN 

Umumi müfettiş Hüseyin Hilmi 
Paşa ile mahrem muhabereler 
Artık herkes hür, herkes m~'ut 

ve mesrur oluyor. Fakat hunun 
icin, buna tamamile muvaffak ol
mak i~in ciimlcnize temiyetin bir 
nasihati, bir ihtarı var. Zerre ka_ 
dar namustan, doğruluktan .ayrıl
mayınız, kimse yekdiğerinin nıalı
na, ırzına, canına taarruz etnıe.!'.İD. 
Herkes onlara ibrazı hürmet ve 
sahabet etsin!. Bilhassa memleke
timizde yaşıyan ecnebı dostları -
mızın ınah, canı, ırzı kat'iyyen bi
zinı kefalet '\'e emniyetimiL altın
da bulunmalıdır. Namus, muhab. 
bet ve intizam altında yalnıı n -
tawn selametine ~alı~nıakla tari
himizde. tarihi umumide pak, şan
lı rn ebedı bir nam bJrakalım, ca
lı mak irin cemiyetın veı>aiti mah
susa ile millete tebliğ edeug; teb
ligattan kıl kadar ayrılmayınız. 

Ceıni~·etin ihtarat ve talimatı hi .. 
lafında barek~ı edecek olanlann 
cezası pek ~iddetli ve ~eri olduğu
nu biliniz. Zira Osnıanlılıi!'ın şanı
nı muhafaza etmek nam11> ve ha
miyetlen ayrılmamakla olur, Va
tan sizden yalnız bunu istıyor!. 

Ya. asın utan! l'a~tR millet!. 
Yasa•ııı hürrı)·c{;.' 

ı ve haysıyetlerı rehıni ce\•a21 ali 
olamıyacafıından bu cihetin de te
mı.~en ve mu\·azzahan iş'arı hu -
suslan..~a himmet bnyurulması ba. 
bında irade efendim hazretleri -
nindir. 

19 hazl<an 324 
M1fettış umumi 

Hu.,eym Hilmi (mühür) 

Reşit Pa 3', ınüfcttişi umun1ili· 
ğin bıt mahrem tf"zkeresini alınca, 
hiç de hayrete dö medi. Zira, ba
bam, Sereıdf' hürriyet ve mf'şru· 
tıyetln i•tibsaline ve memlek~tin 
menafilne çalışanları - biç ~üplıe 
yok la - Hüseyin Hilmi Pasaılaa 
daha iyi bilirdi. 

(Devamı var) 
•• 1 ••••••••• l ••••••••••••• 

Spor klüplcrinin 
fevkalade kongreleri 

.Ma~lôhiyetimi•i mucip olan va
ziyeti tasvir ettiniz. Dü manda• 
&erefli bir mütareke elde etmek i
cin iktidar mevkfüıe grldiğinizi 
söylediniz. Ya bu şartları kabul .,. 
dip Bordoda kalmak ve yahut red
dederek hn~ara~orlulı top~aklorına / 
"'etmek v 82ıyetınde kaldıgmızı be
yan ettini7. Bordoda kalmayı da. ı 
ha muvafık gördünüz. Fran ., mil- 1 
!etinin mukadderatının pek acJ v• 
zalimane olacağını tasdik edivor 
•e bu milleti iş ve di<ipUııle k~I -
kınmağa da»et eyliyoroıınuz •• 

İngilterede büJük bir Fransız 
ordusu teşkil edilebileceği anla -
ıılnıı~tır. Şimdiye kadar pek cok 
müracaat vardır. İstifa eden Fran
sanın Londra sefiri Korben C..~ne
ral dö Golün çok mühim bir ~azi
fe basına geçliğini. bu )•akınlarda 
kafi kararlar verilmek üzere ol
duihınn söylemiştir. Sefirin, Ge
neralle te<riki mesai edeceğı an. 
!aşılmaktadır, Birçok tanmmış 
Fransıı ricali de Londraya gel -
nıektedir. 

Hüseyin Hilmi paşanın 
mahrem bir mektubu 

Sehnm .:ı:deki tekımtl soor ku • 
lüplenn m beden terbiyesı teşiti -
liinna lnhbakları icabetti~inden 

her kuk.ibun fevkalade bir he ·eti 
ıımu:nııy~ içtımaı vapmas. ikarar -
laştırılmı.ştır 

Bu meyanda İstanbuı spor ku
lübunim fevkala<le kongresı öbür 
gurı saat l~ da kendı lokalınde. Al
tıııtu,I? kultltıiınunlrti ayın 3 uncıi 
pazar gıinu saat 9 da, Altıok Genç
ler tıırli~ınUJ f..vka!~c kongresı 

lıu gt>ce saat 2ı de, Beykoz lmlu
biwtın y,;Jık konı::rcsı öb..ır gı;.n 

saat 16 da l3ev-koz partı mrrke -
zinde, Anacrolu kul ;bun tir top -
lan tısı a~•n 3U lJ.JlCD pamr ;: ııJ 
saJ t 1 O da Şemsı p ad akı ku .• p 

birasında Ortakoy sıxır kululıü

nun de heyetı um • ıv~sı de aynı 
oa •ar sabatıı saat on buc !kt.ı .:ık
dolunacaktır. 

l\lösyö lllare al, 
Bu hicap .-e hiddet >aatlerinde 

bir scsiiı size cc\'ap vermesi lizım.. 
Bu .3es benim sesin1 olat·akht 
Oiişmanın karşısında ıafı.•·eti -

mız pek müthiş surette kendisini 
gösterdi. Bu zafi,ı:etimiz neden ileri 
gclh·ordu? Herhalde dü~anıo c..
. .;arl'tİnin l-·üksc-klifinden değil, ~ 
lind~ bulundurduğu makine kt1'•-
vetinden ileri geli~ordu. 1 
Ordumuııın ıslah n lıır..ziınıne 

General do Gol'ün Bordo hüktl
metini Jıu•bütün tanımıyarak, 
mahdut azalı ~·eni bir kabine teş
kiline çalı•ması da muhtemeldir. 

Ge:-eral dö Gol bütim Fraruu 
d.oııanm.t<ıına İn,gilız ve~·ahut Fran
su İmııaratorlu~ limanlarına gı
rı;:ı beklemdcrıni bildırmiştir. Bu 
cüzü tarr laruı büyük bır kısım za
ten Fransız Afrikası llrnanların<la 
buu.ınmak ta<lır. 

Madril 27 (AA)- Stelanı ajan
sından: Cebeliittarik hudut ser -
visine memur İngiliz polis kuvvet
len ~·erinf' ordu müfre7.<'leri ika
me ~dilmiştir. 

=======•! 

Başvekilin! Harbin Uzak 

tk 
:
1 
Şaaka yayılması 

nu u 1 muhtemel! 
(J inci sahifeden devam) (1 incı sahifed"" devam) 

nazaran 'Nırkive halihazırdaki riz bir tehlike gOO.• rarpmanıakla 
gavrımuharıplık varlvctırıı mu - beraber, Amerika he.r türW ted • 
lıafaza etmektedir birlerini almaktadır Donan.ınas1 
Mcmleketımızın o:nniyeti ve emre hazır beklemekte, cüzütam-

rnüdafaası için. bır taraftan askerli !arından bir kısmı da Uzak Şark 
hazırlıklarımıza dE!'Vam etmekle ı d b 1 ak dır B su ann a u unm ta . n su-
beraber. dil!er taraftan her zaıman- !arda vahim bir ihtilat rnkua gel
kindcn fazla uyanık durmak mec-j' diği takdirde, Aıııerika filo>unun 
burıvelindevu (bravo sesleri). Her 
tlirlü tahrikten içtinap edrn bu hu •ularda bulunan İo~iliz filosu 
dikkatlı vazivetimizın r.ıeıınleke _ ile mesai birHj::ı yaparak ve İngil-
timız icir. oldue-u kadar etrafıımız terenin Singapur deniz iissiinden 
icın de sulhun muhafazasına ha - istifade ederek ihtilatı yatıstlfma-
dim olacal!ıru ümit etmekteyiz. ğa <alışması mümkündür. 
(Bravo sesleri. sürekli alkışlar) • japonya. ancak Mare:,al Peten 

hükiıınetini tanımaktadır. Peten 
2 NUMARALl PROTOKOL hüki'ımeti ise, japonların Hindiçi· 
Btı§vekilimizin nutkunda mev- nid•! giri~nıiş oldukları harekata 

zuubalıs 1g birincite•rın 1939 tari- hiç "'• (ıkarmamakladır. 
hinde imzalanmış olan Türk - in- japoo harp gemilel'i Hayfonga 
giliz - Fransız anltı§masının 2 nu- geldiği gib~ cenubi. Çindeki japon 
ır..arah proıokolu.ııun metni aşa - ordusu da Uındiçinl toprakların _ 
gıdadır: dan otuz kilometre iceriye girmiı 

•Aşağu:la imzalan bulıınan ve , 8 zi)·ette<iir. Fransız hükumeti 
usu.tüne tevfikan bu hususta sa -
lahıyettar kılınmış olan murah _ Hindiçiniye bir japon kontrol ko
lıaslar Fransa. Bırleşik Krallık ve misyonunun gönderilmesine de iti-

raz etmemiştir. · Türkiye arasındal:ı muahedeyi 
imza ettikleri sırada berveçhiati japonlar ııayet hesaplı \'e planlı 
hususta tnuıabık kalmışlardır: hareket etmektedir. Bu \·aıiyet 
Yukarıda adı geçen muahede karşısında Jlong Kong'da, Sınga-

mucibince Türkiye tarafından a _ pur·da \'e Filipin'de tedaHii tedhir
lınmış olan taahhütler bu mem • ler kuvvetlendirilmektedir. Ez -
lcketin Sovııet Sosyalist Cum/111 - cümle hududun bir kısmı üzcrin
riııetleri ittihadile müselldlı bir deki bir ırmakta iki köprü tahrip 
ilıti!cifa sürükicnmesini intaç veya edilmiş, hudut karakolları takviye 
mucip olacak bir harekete onu ~ ı' olunınustur. 
bar edemiyecektir. Havayda bulunan Amerikan fi. 

Yukarıda adı geçen kahraman, 
o \·atan~e"cr ,, 'eşit ht!ydi l..ı yine 
Serc:ı eşrafından unun kadar ua
nıuslu \-'e vatanptr\.·c-c Cevdet \'e 
belediye re1'i Akıl Be)·Jerle bir
likte. daha bır ay onre saraya jur_ 
nal ed1!1DJş ve haklarında lluseyin 
Hilmi Paşa ilo habanı arasında 
SÖ\'le mtilıun 'c nı3hrcm bir mu
habere geçıruoti: (Vesika - 59 A.) 

Serez ınuta arrılı Re~it Pa!1a 
Hazretlerıne 

(Mahremdir) 

İRTiHAL 
Bepl u tah ~ m dürtı ;et k Demir .. 

:ığlaı., M.ıanr \'ek.A etı m ktC'pler n1u
!ı" bectsi Hi;I ·m Dem :-, Nect:ı4 

Celal, Bahlly.r Şahap, :llu: • cm n.... 
mırağl.lr dayı arı pc'Sta telgı d.. .. memur
....ıMncıan Sek.ıp Pala ve Nesı:;ı P'113 ~ 
ta!et Çetınay pederlerı e~nekll posta 

telgraf m ..ı.fcttı,, 'Frinden Cerr Pah 

ve!at etmts• Cena e~ı dun Aksa: ay

da.kı e\•lennden kalclı .. ::ı.lar.ık. J\.1e .... cze

tendıdeld 376 numaralı aıle kabılsta -
nıoa defnedh:ni.şt.ı.:. 

C.enazeı-e bulunmak uretılc keder -
lerıne ışUrak eden sayın bildiklerine, 
atl efr dı t~("kk.urlerin :1 bild.nl..me
sine g:aıetemiz.t vasıta ctmiş!erd.r 

Saadetlu efendun hazretlcrı 
Dersaactetten baırad senıyyeı 

cenabı Padışah! 1;e13niğe ıreı:ıu
rıvetı mah.s"-'a ıle ızam buyuru
lan blf ızat ıaa ettığı tahkikatı 
maıırenıare uzerıne ıstıhsal ve 
tahrtren taralı senaveriyc tebliğ 
ett•itı malürnata lstınaı!~n lıvanız 
dabilınde memurın rn zabitan ıle 
m.-teberan. ahalıden mel!;:.t pu
sulada esaını,;ı muh•rrer cşhas.n 
cemıvetı fesadıveye dabıl olduk -
larını ve ikametgahlarında evrakı 
mu2ırra bulunduf(unu beyan ct
mcktedır. Veli nimetı blmlnneti
mız paC:ı.şah,mız cfendimız haz -
retlcrıne ve saltanatı seniyycle -
rine sadakat ve ubuaiyetle müte
hallı ve mirlıa.'11 bPndegandan bu
lunan zatı valiıl~r·nı.ı ""alarda 
bu mlsıllü cemiyatı fesadiy,.nın 

tcşekkuhle icrayı mefasıt ve te.ı
vilat etmelerıne hasbessadaka ıç 
bır •uretle müsamaha etmiye ek.. 
lerı müsellem olduğundan ve bu 
gıbı ahvali mcl'anetkaranenin vu- , 
kutından tevellüt edecek mazarrat , b Dal:;a Uzunluğu: -ı 

lti48m. ısz Kc/s. UO Kw. 
• T.A.P. 31.7 m. 94s;; Kc/s. 120 Kw. 

T.A.Q. 19.75m. 1519J Kc/s. 2~ 

ile men'ine vc mütecasirlerinin ta
kip ve derdestleruıe ademı mu
sareattan cümlemize teretıup ede
cek mes'uliyetı maddl\·c ve mane
vıyenuı derecatı mü:;ta~ ızalı 
idugünden bermuktezayı sadakat 
ve ubudiyet icap eden tahkikat ve 1 
tarassudatı ciddiyeye te-;cssül .olu-
narak zikrolunan <c hasın cemı _ 
yeti fesadıyeye dahil veya o gıbi 
harekat ve efkarı mefsedetk ra
ne•·e müt mayıl oldukları sal' iı 
ve ikamet~ahlarında e\Takı fcsa
diye buluııması me'mul \'e mahsus 
ise iktiza eden taharriyatın ıcrası 
ve evrakı muzırra zuhur ettiği 
tıkdirde kendulerinııı dahi tahtı 
te' kile ahzi ve meınuru müşarü
n:leyhin ıstıtlaatını teyit eder e
rnarat ve hissiyat mefkut ol<luğu 
takdirde ihbaratı mticerrede ile 
muteberanı ahalinin kesrı kullıp 

18.- PrO!lram 
18,05 Mü ik. Solistler (pi.) 
18,30 Radyo caz orkestrası 
n,ıo Alaturka müzik 
19,30 Halk turkiLlerı 
19,45 Ajans /ljlberleri 
20,- Türk mUzıqı 
20,30 Kon~ma 
20,45 Fasıl heııetı 

21,10 Konuşma (Sıhhat saatiJ 
21 25 Serbest saat 
21,30 Konuşnıa (Rad.ıo gazetesi> 
21 45 Radyo orkestrası 
22,30 Ajcıns haberleri 
22,50 Müzik: Cazbant (pi.) 
23 .. 30 Yarınki proqram ve ka

panış 

...-.KA CJTÇILARA~ 
lsbıı protokol Fransa, Birle:lk !osundan mühinı bir kısmı meçhul 

Krallık t •e Tu··rkı·,,e arasında b•·- b. · 'k h TOPTA." ve PERAKENDE , ~ ıı: 1>h amele areket etmiştir. 
günkü tarihte akdolunan mualıe- Aynca Ha\·aya 30 harp ı:emisi da- Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 
denhı aıirılmaz biT ciiz'ii olarak te- verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı-. j ba gelmiştir. Amerikanın büyük hc3ktır. lakkı olımaraktır.• Ok h'll ·n.ı p · 

yanııs sa 1 erı e ve anama Talip bulunanların her hafta Pauırtesi günleri sabahleyin saat 
LO~DRADA NASIL \ kanalındaki ıııüdaiaa tedbirleri de t - 11 arasında gazetemiz idare müdürliiküne müracaatları. 
KARŞILANDI? kunetlendirilmektedir. ._. 

Lond'ra 27 (Hususi) - Türkıye -------------.._H....;;~E_.. R 
Başvekilı doktor Refik Saydam'ın A K Ş A M 
Mecliste Türkıve1'u1 vazivetini ı- ! 

ı~h eden sözlen, İ~lız sıyasi T' ı;PEB' AŞ/ BELE /•YE BAHÇE •NDE ~;h:~ı~~~~arfı~~ ı~~:k~:~~~.~~ c.. .n D Sl 
zıyt>tın:n İ'lt:(iltprerie iyi taktllf e- •. s A ~ Da v ~ 
dildiği, Tü.ı<1yenın ııanı muharip ~ 
ı,, m'-ittcf.it addediL e.<t~ oldu.?u • ı !:- • ı:rwne.kt~ır. Tu.k ııul:Cuneti 
;:avrı muhari'Jlil;nc dev!l.!Tl eJ•rek i 

bütun dc>\<.~tler!e dostane müna - 'i 
El betlerirı uhafaza etmek eıme

Çok lo.vıuetli San'atl<arlardan .müt ~ek.kil 18 kişilik Bayan ve Ba) ları n iştirak ile büyük bir saz heyeti 
Milli ,.e Arap oyunları ,.e muhtelif ,·aryete numaraları : 

lınde 'bulunmaktadır. 
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Hastanelerle sıhhi müessesatın yıllık ihtiyacı jçin lüzumu olan kuru üzüm; 

kaysı, üryani eriği, zerdali açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin be

deli 3630 lira ve ilk teminatı 272 }ira 25 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelM 
müdürlüiü kaleminde görülecektir. İhale 8/7 /9{0 pazartesi günü saat H de daimi 
encümende yapiliıcaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan; HO 

yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimf encümende 
bulunmaları. (5225) .... • 

Baıı boş olarak d$ 1>e7az renkte boJ"llunda kayış bulunan bir kuzu bu
lımmuştur. 

Sahibi zuhur etmediği takClirde bir hafta sonra satılacağı nan olunur. 5393 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları _j 
Muhaınmen bedeli 

L. K. 
3558 81 

Muvakkat teminatı 
L. K. 

266 77 

Kadıköyünde Ca!erağa maballesiıün Şifa sokağında yeni 8 illi 14 kapı sayılı 

ve 1377 metre murabbaı arsanın mülkiyeti satılmak üzere arttırmaya cıkarıJ

mışt.ır. İhalesi 29/6/940 cumartesi günü saat 10 da icra edileceğinden isteklilerin 
yüzde yedi buçuk teminatıarile müdüriyet akarat kalemine müracaaUarı. •4923> 

Üsküdar Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

Üsküdarda Ahme~iyede Kefce
dede mahallesinde 301 No. da sa
kin Ahmet Halit. 
Davacı hazine vd.ill tarafından 

aleyhinize i.kame edılen alacak da
vasından dolayı ıııyabtn yapılan 
muhakemede i:kametaaııınız meç
hul olduğundan do!Jyı ilanen teb
liğ edilen yemin ilibarnamesine ı 
karşı ınuavyen ııürn:ie mahkemeye 
ı;ıelmemiş old~un<lan yeminden 
ka<;ınmı.ş addile davacının dava -
sına sabit nazarj]e bakılacağından 
lbukuık usulu ;ınuılıa·kemeleri kanu
nunun 337 inci maddt?si mucibince 
tarihi ilandan itibaren 8 gün zar
fında istida ile .mfü·acaat ederek 
yemin edeceğınizi J::.i1'iirmediğiniz 
takdirde vakıaları ;.abul etmiş sa
yılacaj(ınıza dair ilanen ihbarne
menin tebliğine ve muhakemenin 
17/7/940 çarsamba ıı:ha saat 14 de 
talikine karar verilmiş olmakla 
rnezkür gün ve saaıte :mahkemeye 
ıııehneniz lüzumu yemin .ihbarna
mesi makamına kalın olmak üzere 
ilanen iJıbar ve tebliğ olunur. 

940/278 

Başka bir 

GÜZEL 
BÜYÜK ANNE 

T .. " • 
Ui'aiiye Cumhuriy~t 'Merkez Bankası 

22 Haziran 1940 Vaziyeti 
AKTiF PASiF 1 ıs.~,oo 

KASA: T. L. 
Altın:Sati kilogram71,721.362100.881.833,62 

BANKNOT '-- 10.344.941,0 
UFAKLIK . 1.898.622,1 

Dalılldelı.I muhabirler• 
,- i 

Türk llra8ı 441.!>85,73 

Barlçlekl Muhabirler: 
Altın: Sa!i kliogram6.961.890 9.412,678,10 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 

Diğer dövizler ve borçlu kli
ring bakiyeleri 

Haz.ine tahvilleri: 

Derulıde edilen evrakı nak -

58.233,08 

diye k.arşılıiı 158.748.563, 
Kanunun 6 - 8 inci madde -
lerine tevfikan hazine tara -

tından vaki tedi,yat 19.310.196,0 
Senedat cüzdanı! 

Ticari senedat! ..!52.151.844,7 

Esham ve tabvilU Cüzdanı 
(Deruhde edjlen evrakı 
A - (nakdiyenin karşılığı 

(Esham ve Tahvilfıt 

------

(İtibari kıymetle) 48.247,858,9 
B- Serbest esham ve 

İhll7al Ak-1 
113.125.396,80 Adi ve fevkalUe 

ıtususl 

,441.S8S,73Tedaviildelı.I banlmollar 

Deruhd~ edilen evrakı 

T. L. 

6,188.666,1 
6.000.000,00 .....;-...--

nakdiye 158.748.563, 
Kanunun 6 .. 8 incj mad .._ 
delerine tevfikan hazi -
ne tarafından villı:i te -
cliyat 

.935.679,1 1 Deruhde <;!Jjlen 
~ nakdiye bakiyesi 
Kal"§ılığı tamamen altın 

olarak ilaveten tedavü -

le vazedilen 17.000.000, 
Reeolı:ont mukabili ila-

12,188.666,~l 

' veten tedavüle vazedlen 195.500.000,00 351.938.361,00 
-----~~".I 139.438.367,00Türk Lrası Mevduatı: 32.537.678.5 1 

Altın safi k. g.53.541.930 78.124.167,9 110.671.846,46 
Döviz taabbüdat.ı: 

52.15J.844,78AJtına tahvil kabl dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

klirüıg bakıyeleri 29.714.936,31 29.718.234,77 

Hıılatellfı 114.436.434,16 

tahvilat 8.265.882,2 S6,S13.741,2\ 

AYanslar: 

Hazineye kısa vadeli avam 

Altın ve Döviz üzerine 
TahvilAt üzerine 

Blııo<darları 

Mllhlellf: 

16.364.342,18 
4.500.000,00 

20.472.611,73 
=-~----- 633.943.568,54 YeHıı 33.943.568,54 

1 Temmuz 938 tarihinden itibaren : iak~ato haddi 'it 4., 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

altın üzerine •ı. 3. 

1 - Bu yıl Denjz Ged1k!i Erba~ orta okulunun her üç sını.!ma da talebe alı

nacaktır. İstanbuldan istekliler doğruca Kası.mpaşadaki okul müdürlüğüne diğer 1 

mahallerde bulunanlar Askerlik ~ubelerine müracaat edeceklerdir. 

RAŞİT RIZA Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 
27 Haziran Perşembe günü 
akşamı Kadıköy Süreyya 

bahçesinde 
KARMAKARIŞIK 
Vodvil .3. perde 

Heyet her perşembe akşamı 
Kadıköy Süreyya bahçesindedir. 

İstidaya ~unlar bağ\d'.::ır.akt.ır; 

a) Fotoğnrllı nüfus cüzdanı veya noterlikçe musaddak sureti (Ya§ düzel- DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

l 

1 tenler veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı kabul edilmez.) 

b) Beş smıtlı ilk okul şehadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 

dan doğruya sıruf geçmek ve şahadetname veya tasdikanmenin 

den bir seneden fazla zaman geçmemiş olınak Jfu;ımdır.) 

(Doğru-
•Taze deniz balçığı veya balçığa 1 

üzerin-

c) Üzerinden bir sene geçmemjş çiçek aşı kağıdı. 

d) Gerek kendisinin gerekse ailesinin Türk ırkından olması, kötü abHik ve 

fena fÖhrel sahibi olmadıklarına ve mahkümiyetıeri bulunmadığına dair 

hüsnühal kağıdı. 

2 _ Birinci sınıf için yaş 12 yl bitirmiş ve 16 yı bitirmemiş bulunmak, ikinci 

ve üçüncü sınıflar için de birer yaş farklt bulunmak lazımdır. 

3 - Bu yaşlara 'ait boy ve ağırlık hadleri mektep müdürlüğünde ve Asker-

müşabih kütlelerin kabili nakil bir ha- ı 

IE: getirilmelerj usulüJ> hakkındaki ib
tira ir;in İktısat Vekaletinden istihsal 
edilmiş olan 28 nisan 1938 tarih ve 
2567 No. lu ihtira beratının ihtiva et
tiği hukuk bu kerre başkasına devir ve 
yahut icadı Türkiyede mevkii fille 

Istanbul asliye 9 uncu hukuk ha -
kimliğinden: 

Salih Özüyaman tarafından Beşik -
taşta Dikilitaşta Dikilitaş kahvesi ar -
kasında haremağsı Ferit ağanın evinde 
oturan Fatma Muazzez aleyh.ine mah
kemenin 40/811 No. su ile açmlŞ oldu
ğu boşanma davasının yapiliın tahki
katı sonunda: Mumaileyh Fatma Mu

azzezin mezklrr adreste 15 gün kadar 
nüsafireten oturarak çıkıp gittiği ve 
halen mahalli ikametgAhı meçhul bu
uııduğu tebliğ mazbatasına verilen şerh
ten anlaşılmıs olduğundan ilinen tebli
gal yapılmasına ve esas dava arzuha -
tine k3.f1ı yirmi l'iln zarfında cevap ver
mesine ve tarafların 6/9/940 tarihinde 
sa.at 9,5 da mahkemeye davet edilme
lerine ve istida suretilc davetiyenin 
mahkeme divanhanesine talik ve gaze
telerle de ilAnat icrasına karar veril -
miş olduğundan olbaptak.i karar sure
ti tebliğ makamına kalın olmak üzere 

masına rağmen 
nasıl genç gb _ llk şubelerindeki askeri lise ve orta okullar talimatının 71 jnci maddesi özlerine 

koymak için icara dahi verileceği teklif 
edilmekte olmakla bu hususta tazla 
ma1ümat edinmek istiyen1erin Galata
da, Aslan han 5 inci kat 1 - 3 numara
lara müracaat eylemeleri iliin olunur. 

ilin olunur. 40/811 

ZAYİ - Haydarpııııa gümrüğünden 
alınan 617 No. ve 1/9/938 tarilıJj be -
yaruıame için 167 .35 T. liralık 59626 
No. makbuz kaybolmuştur. Yenisi alı

nacağında.o eskisinin hilkmü yoktur. 
Eski~ebir elektrik 
T. A. Şirketi 

rünrniye muvar- uygun olmalıdır. 
fak olduğunu anlatıyor: 4 - İsU:!klilerin bu &artlard;n maada Deniz hastanesince yapılacak sıhhi 

cBen 51 yaşındayım, dört evlenmiş 
kızım ve 3 ulak çocuğ'wn vardır. Bu
na rağmen ten ve cildimin 30 yaşla -
rında bil· kadınınki gibi taze ve ner
min olduğunu söylüyorlar ve bunun 
sırrını öğrenmek istiyorlar, Tatbik et
tiğiın usul budur: 

Ben, her akşam terkibinde meşhur 
bir cilt mütehassısı tarafından keşfe
dilen ve cildi gençleştiren kıymetli 

cBiosel> ... cevheri bulunan penbe renk
teki Toka1on kremini kullanıyorum. 

Uyurken cildi besleyıp gençleştirmek
te ve her sabah daha genç göstermek
tedir. Gündüzleri de bey3" (yağsız) 

Tokalon kremini kullanırım. Esmer ve 
sert ciltlerle ı;irkin tenler üzerinde şa
yanı hayret bir tesiri vardır. Mesame
Jerin daililine nüfuz ettiğinden toz ve 
gayrj sal maddeler ihraç 'Ve siyah ben
leri izale eder ve açık mesameleri sık
laştırır. Bu suretle cildimi yumuşatır 
ve güzelleştirjr.> 

Siz d" bugünden itibaren Tokalon 
kremini kullanınız neticesinden son 
derecede memnun kalacaksınız. Her 
yerde satılır. 

muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seÇıne sınavında kaı.anmaları da ıa

zundır. • 
5 _ Yukarıdaki şartları haiz talebelerden 1 inci sını1a kayt o1unmak istiyen ... 

ıer ı Hazirandan itibaren ve 2 inci, 3 üncü sınıflara kayt olunmak lstiyenlPr - Bu 

sını.fların 940 tedrisatı erken başlıyacağından - hemen evrakile birlikte mektep 

müdürlüğü.ne müracaatları ilAn olunur. (4524) 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BııtLG11tVe1tKLiGiNE -

HORMOBI 
,fabletlerl her eczanede' bulunur 

IPoob kulu•• 12~~) Galata, l.ı.anl-J 
Reçete Ue satılır 

ZAYİ - Biri Haydarpaşa gümrü -
ğünden alınan 1296 No. ve 31/5/940 
tarihli beyanname için 1534.92 T. lira
lık 147323 No. makbuz ve diğeri İstan
bul ithaliıt gümrüğüııden alınan 28206 

No. ve 6/3/MO tarihli beyanname için 
964.94 T. liralık 124849 No. makbuz 
ıayi olmuştur. Yenileri alınacağından 
zayi1erin hükmü yoktur. 

Mühendis 'i'arnopol 

(~iHIRSIZ KiM?i~] 
ağzımız pektir. Gevezelikten hoş
lanmayız. 

Cemal Bey odaya girdi ... Kapı
yı kapadı. 

Cemalin bu araştırmada bir mak
sadı vardı: Şehsüvar Bey Gözte
peye aeldij(i gündenherı bir pan
siyona kapanmış gibiydi .. Bır yere 
çıkmıyor, hatta ı;azeteye çalış -
mağa bile gitmiyordu. 

üzerine atılmış kirli bir 1'.li.iama ... 
Gömlekler. yakalıklar, boyunhağ
ları ... Hasılı dağınık bir oda. Tam 
şair odası ... 

Yıldırım Cemal. masanın önün
deki koltuğa oturdu. Yuan~ Iskender F. SERTELLİ 

- Ne belalı bir kiracıya çatmı
ııız, ayol!. 

Yıldırım Cemal, ilk geldiği kı
lıkta değildi. Ev sahibine yavaşça 
80rdu: 

- Biraz evvel burada bir patırtı 
olmu.ş ... Sokırl<tan biri yüksek ses
le bajhrmağa başlamış. Şehsüvar 
Beyden ne istiyonnu.ş o adam?. 

- Vallahl bilme..-ıı, oğlum!. Gu
ya Şehsüvar Bey, o adamın karı -
111Dı ayartıyormuş. Halbuki, kira
cmuz p;erçı yeni geldi amma, gel
di,i!°i l?iindenberi, onun hiç böyle 
bir sarkıntılık yaptığını görme • 
dim. 

_Çok çapkın bır adam diyorlar. 
Dojtru mu?. 

Ev sahibi kadın kaşlarını kaldı
rarak: 

- insanl;ır 'kawn değil. koklan
. sm da ~zil anlaş1lsın, dedi. Fa

ııı:at, bizim kiracm112 kavuna tıe~: 
:ı:er bir ııdallldır. Bu ()nu ııeldıgı 

~şk ve macera romanı: 48 

gündenberi tecrübe ediyoruz. İki 
tane yetişmiş kızım var evde. Val
lahi yüzlerine bile bakmıyor. O
dasından dışarıya çıkmaz. Hatta 
dün gece bir horultu ~ittim ... A
caba hastalandı mı diye, yavaşça 
kapı deliğinden içeriye baktım. 
Vakit çok geçti. Neredeyse sabah o
lacaktı. Şehsüvar Bey masasının 
önünde, ba.;ını kitaplarına dayayıp 
uyumuştu. Galiba. zavallı adam
cağız kitap aşıkıdır. Bazı geceler 
yatağınR gfrmeden - masa başın
da - sabahladığı anlaş•'' \·re . Bö,._ 
le bir adam, başkasıı.u.n J..arJsın1 
nasıl ba :".tô.n çıkc1rabilır'l!. 

Yıld"ım Cemal. ev s<ıhıbınden 
bu iza~,atı alınca; 

- Peki ,dedi, teıı- ·kkür ederim. 
Sakın i:>enırn burava geidii(imı ken.. 
dlıiine !.iı-.· l t:'tnc\~in!. Belki bir van
Iışlık olmuştur. İhtiyaten oriasını 
aravıp ı:-idecPğim. 

- .illernk etme, uğlum! Bızim 

Hayatı ı:ıttikçe muammalasan 
şairin eve kapanmasının sebebıni 
anlamak istıven Yıldırım Cema
lin şüpheleri pek de boş ve yersiz 
dei!ildı. 

Gündelik hayatını gazetelerde 
ralısmakla temın eden ooyle bir 
adam on beş gündür · hasta olma
dıi'ı halde - evde ne yapıyor. ne 
işle mesııul oluyor, neden mutat 
ve günlük işlerine devam etmiyor
du?. 

Bunun elbette gizli bir sebebi o
facaktı. 

Yıldırım Cemal odaya şöyle bir 
·O'Ö~ attı: 
Sağda bir karyola. Ortada to _ 

parlak bir masa ... Mısanın üstün
de bırcok lcit~ p ve :::..ıecmualar ..• 
Her birıne birkaç mısra yazılmış 
birçok alelmış ıarçaları ... Şezlong 

Kağıtlardaki mısraları güzden 
~eçircti: 

.önce kızını sevdim, sonra da 
anasını ... > 
Yıldırım Cemal gülmemek için 

kendıni güç tutuyordu: 
- Demek ki, şair, Nebahat ha

nımdan vaz.gec;miş. Şimdi anasını 
seviyor ... İşte, bu da Neriman ha
nım için yazılmış bir mısra ... 

•Gözü tok, kalbi yufka.. Tam 
aradığım kadın .• 

Cemal Bey, şairin odasında ger
danlığa ait bir emare ararken, ne_ 
!ere raslamıştı!. 

- Oh .. ok ... İş ilerlemi.>;. Acaba 
Neriman hanım da Şehsüvara il
tilat ediyor mu?. Herhalde, mu
habbet kar••lıklı olur, derler. On
dan yüz bulmasa, Şehsüvar gibi 
korkak ve mütereddit bir adamın 
bu kadar ileri l(itnıesıne imkan 
var mıdır? . 

Yıldırım Cemal, lrayiıolan ger
danlığın Şehsüvar tarafındıın çı;,-

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cDemir veyahut çelikten mamul eş
ya üzerinde kroma benzer bir sathı 
fevkani teminine dair usul> hakkın -
daki ihtira için İktısat Vekaletinden 
istihsal edilnli.ş olan 12 temmuz 1938 
tarih ve 2603 nun1aralı ihtira beratının 
ihtiva ettiğj · hukuk bu kerre başkasına 
devir veyahut icadı Türkiyede mevkii 
fiile koymak için icara dahi verilebile
ceği teklif edilmekte olmakla bu husus
t.a fazla malümat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan ban 5 inci kat ı - 3 
No. !ara müracaat eylemeleri ilftn olu
nur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Tayyare mermi tapası> hakkındaki 

J.ca t için İktıS<l t Vekaletinden alınmı3 
olan 17 mayıs 1932 tarih ve 1682 No. lu 
ihtira beratının ihtiva ettiğj hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahut icadı 
Türkiyede mevkii fiile koymak için 
icara dahi verHebileceği tekli! edHmek
te olmakla bu hususta fazla malUmat 
edinmek istiyenlerio Galata, Aslan han 
5 inci kat 1 - i No. lara müracaat ey- 1 
lemeleri ilfı.n olunur. 

lınahileceğini aklından gecirmi -
yord•. Fırkat, '°· sadece, bu eve 
kapanmanın sebeplerini anlamak 
istemişti. Belki bu arada şairin 
notları arasında gerdanlığa ait bir 
malfunat da elde edebilecet!ini 
düşünüyordu. 

Cemal, bir şiir defterini karış.. 
tırırken, su satırlar gözüne ilişti: 

.Polis hala Nebah~tin gerdan
lığını meydana çıkarmalı bulya
sile boşyere ujp-aşıp duruyor. Bu 
işi bana havale etseler, beş daki
kada meydana çıkanrdım .• 

Cemal Bey bil'llenbire 0aşaladı: 
- Tuhaf şey!. Şairin acaba duy

duğu birşey mi var?!. Kendisine 
bu iş havale ectilse, g_erdanlığı na
sıl meydana çıkaracak?. lste, üze
rinde durulacak bir mesele. 

Yıldırım Cemal, defterin bu 
sahifesini yavaşça kıOparıp cebine 
soktu: 

-- Aracliğınu buldum demektir. 
$u halde Şebsüvar gerdanlığın 
kimde olduğunu biliyor. Onunla 
dostluğu ilerletip, bu muammanın 
dü.ğümlerini bir an evvel cözme. 
l!e calırunalıyını. 
Yıldırım Cemal, şairin odasından 

KOK FIATLARI 
Eti Bank Ereğli Kömür işletmeleri 

Müessesesinden : 
2/12889 No. Ju Hey'eti Velıile kararile tasdik edilen 5 No. Ju 

Koordinasyon Hey'eti kararı mucibince kok kömürü işleriı:üıı 
tanzimi müessesemize tevdi edilmiş olduğundan, Ankara, Js· 
tanbul, İzmir ve diğer ..,birler icin tesbit edilen satı~ fiatlarile 
umumi satış şeraiti aşağıda bildirilmiştir: 

1 - FİATLAB: (Karabülı, Gazhane, Sömikok için 
ayni fiaf 

Tonıı 
'l'. L· 

ANKARA 

Asgari bir vaııon, bamufa senedi üzerinclıelı.i D. D. 
Yolları tartısı mucibince olmak üzere müessesemL 
zin veya müessesemiz şeraitinde çalışacak olup IJe.. 
lediyeee gösterilecek tali depoların satış fiatı 23.30 
Müessesemizin merkezi depolarile yukarıda tavzih 
edilen şekildeki tali depolarda müşterinin vesaitine 
teslim - satış fiatı (Gazhane deposu merkezi depo-
muz mahiyetindedir.) ?.4.-

İSTANBUL 

Müessesemizin ve yjne müess2semiz şeraitinde ça
lışacak olup keza Belediyece gösterilecek tali depo 
sabinlerinin depolarında ve ga:obanelerde müşteri-
nin vesaitine teslim 21.-

c>_!ZMiR 

Alsaneal<'da Belediye gazbanesinde müşterinin vesa
itine teslim (İzmir kok satış işleri İzmir Belediyesi-
ne verilmiştir.) 24.-
DİGER ŞEHİRLER 
Bu şehirlere Banka tarahndan satıjlar ancak (Fob) 
yapılabileceğinden fiatlar ıöyledir: 

Karabük 
Fob ZonııuJdak 
Fob Karabük 
NOT: 

Sömikok 
16.10 -·-21.60 

18.50 

Bu şehirlerde Kok almak istiyen satıcılar, eğer o şehir Be· 
lediyesi Etibank'a bir bayi göstermem.işse kendi namlarına 
serbestçe sipariş verebilirler. Ankara, İstanbul, İzmir baricin· 
deki askeri makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı içiıı 
kok kömürü almak istiyenler Ankara'Y.a Etihank'a müracaat 
ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku satış fiatı yukarırlaki Fob 
fiata nakliye ve ton başına muayyen bir kann ilavesile mahalli 
Belediyelerce tesbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahis askeri makamların ve lotaatın ta· 
lepleri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına ı:öre tesliıll 
edilir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Etiban.k merlıezi depolarileı 
Gazhaneler ve Etibank şeraitinde çalışacak, yani onunla ayni 
fiattan satış yapacak olup Belediyece gösterilecek tali depolar 
haricinde lıalacak semt depoları keza Belediyelerce gösterilir ve 
bunların satış fiatları mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: Telefon No. 

ANKARA: Etibank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi 3006 

İSTANBUL: EREGLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ KOK 

SERVİSİ (Tophane İslıele Caddesi No. 28) 44761 
ZONGULDAK: ,Ercfli Kömürleri İşletmesi Kok Servisi 145 
DiGER ŞEHİRLER: Etibank Umum Müdürlüğü Tica-

ret Şubesi - Ankara 3006 

3 - TALİ DEPOLAR: Tali Depo adresleri Belediyeler ta· 
rahndan ilan edilecektir. 
4 - TEDİYAT: Kok bedelleri tamamen peşin olarak tediye 
edilecektir. • 
5 - TESLİMAT: 

Resmi devair ve müessesatın derhal bağlantılarını yapma]a· 
rı ve ihtiyaçlarını azami 30/lU/1940 tarihine kadar tesellüm et. 
meleri nıe<buridir. Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti 
zamanile is'af edilmemesinden ır.es'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara ve İstanbulda kalörifer tesisab bulunan hususi bin• 
sahipleri ~htiyaçlarını malıa!li Belediyeler vasıtasiyle en geC 
15/7/940 tarihine kadar müessesemize bildirecektir. 

6 - KOi{ CİNSLERİ: 

Ankara, İstanbul, İzmir için her cins kok kömürü ıçın te~ 
satış fiatı kabul edilmiş olduğundan bunların sureti tenii hak 
kında tanzim edilmiş talimatname mucibince tevziat yapıla , 
caktır. Hususi tevzi şartları aşağıda gösterilmişti': 

Kalöriferleri olan resmi devair ve miiesscsat, apartman ve 
sair binalar Karabük ve bir losım Gazhane koku kullana• 
cak, mütebaki Gazhane kokları Gazhanenin bulunduğu sem' 
tin ihtiyacına tahsis edilmiltir. 
Sömikok, talep edildiii ve stok vaziyeti müsait olduğu tak
dirde, sobada yakılmak üzere mübayaa edecelılere verile• 
cektir. 
7 - STOK: 
Ankara, İstanbul ve İznıir'de talepleri karşılıyacak miktar 

da stoklar te•is edilmiş olduğundan ihtiyaçların sırasile karşı 
l:ınması için al3kadarların yukarıdaki adreslere müracaatlar 

Sahip ve neşiryatı idanı eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE · 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

çıktı .. ve doğruca •karakola gide -
rek, Şehsüvarı serbest bıraktırdı. 

Cemal Bey, şairin odasında bul
duğu, gerdanlık hakkındaki not
ları mütemadiy_en gözden geçiri
yor ve: 

- Şehsüvar, gerdanlığın kimde 
olduğı.ınu bilmese, 'bu satırları def
terine kaydetme.zdi .. 

Diye söyleniyordu. Cemal, onun
la, ne yapıp yapacak, dostluğunu 
ilerlctecekti. O, bu işi, Şehsüvarı 
sorguya çekmekle de hallede-bilir
di. Fakat, şairin korkaklığını dü
şünerek: 

- Ya çekinir de bir şey söyle -
mezse .. 

Endişesile, kendisine siddet gös
termeden işi halletmeyi daha fay
dalı huluvQ.~du. 

Neriman hanımın vereceği zi
yafet günü yaklaşmıştı. Bir gün 
sonra - cuma günü _ davetli ola
rak Nerıman hanımın köşküne gi
decekti. 

Acaba, Cemal Bey, bu bir gün 
!("inde Şehsüvarla dostluğu de -
rinleştirmek icin ne yapmalıydı?. 

•<Ben yıldırımda 
korkarım .. )) 

Yıldırım Cemal perşembe 
babı, bir tesadüf eseri olara 
Rehgüvarla Köprübaşında 
!aştı. 

Şehsüvar, Cemal Beyi uz 
tanıdı.. 

Fakat, yanına sokulmak 
mew. 

Yıldırım Cemal, şairin y 
kesti: 

- Vay, Şehsüvar bıtvef 
Nereye böyle teşrif?. 
Şehfüvar konuşmağa m 

oldu: ,. 
- Beyoğlunda bir işim v 1 

Bu sabah erkence geçtim İ e 
bula. 

- Oh .. Ne ala. Ben de B~ 
luna çıkıyorum. Konu.şa ıo i 
birlikte ~ıkarız. 

Ve koluna girerek ilave e . 
- \r ali ahi, göreceğim gef~ 

sizi. Ne iyi bir tesad üi ol~' 
buluştuk burada. , 
Şehsüvarın ilk soracağı şı}ı 

tabi aerdanlık meselesi oln 
(Devamı 


