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ETEM İZZET BENİCE 

M@carlar ve Bulgarlar Vaziyetin inkişafına 
lntizaren, Romanya Hududuna Asker Yığıyorlar 

Besarabyadan çekilen kuvvetler bu hudutlara getiriliyor 
Romanya ordusunun· bir çok mühimmat, ağır harp malzemesi ve erzak 

depoları Sovyetlerin elinde kalıyor, tahliye hadisesiz devam ediyoı· 
~~~~~~~-=-~~~· . -' ~ ~:;.-• 

1 Harbin neticesi alınmadıkça sulh Balkanlarda 
• vaziyet yenı 

müzakerelerine başlanmıyacak Bulgar ve -Macarların tek
haşlanna reviziyonist emel
lerini tahakkuk ettirmiye 
kalkışacaklarını zannetmi-
yoruz. 

Yazan: ETKl\1 tzZET BE.1\/İCE 

General Guro Şimali 1~ .. 
Sovyet hareketi Besarabyan.ın 

ve şimali Biikovinanın işga~ ve ıs
ürdadı ile tevakkuf etmıştır. Bu, 
ilk ve son merhale olduju takdir. 
.ıe Sovyet Rusya 1917 denberi tef
rik, muhtariyet ve nihayet ~~~a~
yaya ilhakını kabul etnıedıgı hır 
davayı başarmış ve Romanyaya 
ka!şı olan vaziyetini ~asfiy~. elııı_iş 
oluyor, demektir. Ege~, .S-O~lerın 
ifade etliği ahlaki ve teyıdı hır kıy
met varsa söz salahiyetli ve resmi 
dillerden çıkl,ıii;ı ta_kdi~de bilhaı;sa 
daha büyük bir deger ıfade etmek 
iktiza eyler. 

Sovyet Başvekil ve H~riciye 
Komiseri Molotof son resnu beylli· 
nnlında Ronıaııya ile tek ihtilafının · • -
sulhan halletmek istediği Bcsa- ı>ovyet • Rumen muhtelit komisyo nıında Sovyct murahhası tayin edilen General Budyeni (arkada) bir 
rabya meselesi olduğunu. söylemiş makineli kıt' ayı teftişi esnasında 
bulundııi\una ve bu ıhtılaf da hal. 
)edilmiş olduğuna göre, Balka~la
rın sulhu ve atisi için bundan boy
Je Sovyeller hesabına bir mesele 
kalmamış olmak gerektir. Çünkü, 
yine Molotof Balkanlarda Roman
ya ile olan ihlilalı dışınd? Sovyet 
Rusyanın hiçbir emel sabıbı olma
dığını, dostluklarına ve komşul~k
larıua riayetkar ve sulha baıılı, 
Avrupa harbi hadiselerine bil~raf, 
Türkive ve İran ile olan ademı te
tavüz pakt]arına ve İ)'İ münase ... 
betlerine sadık kalacağını da ay
rıca beyan ve teyit etmiştir. 

Ancak Sovyet Rusyanın Ro -
manyad~ki ilhak ve istirdat ha~e· 
keti ile emniyet sahalarını ve ıs
tediği hudut tashihlerini tamam
layıp tanıamlaınadığını ve lıerban
g:i bir devletten yeni metalipte bu. 
lunup bulunmıyacağını bilmiyo -
ruz Ancak Londra kaynakların
da~ gelen bazı haberlere göre Ma
caristaıı, Slovakya ve Moravya -
dan da bazı taleplerde bulunma
ları muhtemeldir. 
Herh~lde bütün hunları uzak 

veya kısa zaman ~.esaf.~leri içinde 
görüp anlamak mumkun olacak -
tır. Sadece, bugiin için Bal~anlar 
sulbunun bir kriz atlatmış oldu. 
ğunun şahidiyiz. Bu kriz.i b.ilhassa 
Sovyetlerin Roınanyaya ultımatom 
vermelerinden cesaret alarak Ma
caristan ve Bulgaristanın emriva
kie geçmeleri ihtimali arttırıyor
du Fakat Roınanyanın yapılacak . . ' .... 
başka hiçbir şey olnıadıııı ıçın ga-
yet mutavaatkar ve müdebbirane 
davranarak Sovyet metalibiııi ka
bul ederek derhal Macar ve Bul
ııarlara karşı umumi seferberlik 
ilin eylemesi ve mukabeleye ka. 
rar vermiş bulunması buhranı 
hafiflettiği gibi Macar ve Bulgar
ların şimdiki halde büyük devlet
lerden t~çi görmemeleri de cesa
retlerini kırmıştır. Transilvanya 
Macarların hakkı ve öz toprağı 
olabilir. Cenup Dohricesi de keza 
Bulg:arlar icin sahih bir iddia mev
zuu sayılabilir. Fakat, hiçbir za
man bu iddialar Balkanları harp 
ateşinin içne atmak vesilesi tutul
mamak iktiza edeceği gibi Bulgar 
ve Macarların da menfaati bunu 
icap ettirir. Almanya ve İtalyanın 
timdiki halde Balkanlar sulbunun 
bozulmasından memnun olacakla. 
rını ve sulhu bozmak yolunda Ma
car ve Bulgarları teşçi edecekleri
ni zannetmek bata olur. ' 

Rumen askeri hey' eti Odesa' ya 
gitmek üzere hareket etti 

Besarabya'nın işgali 1 temmuzda tamamlanacak
Sovyetler Macaristandan arazi istememişler 

Londra 29 (Hususi) - Besarab-
yadaki Romanya kuvvetleri sür'atle 

Seret nehrine doğru çekilmekte
dir. Çünkü Beş;ırabyanın Sovyet
ler tarafından verilen dört gün ve 
iki saatlik mühlet zarfında tahli
yesi ic~betmektedir. 

Rumen ordusunun bir çok ağır 
harp malzemesini, iaşe depoların-

daki erzakın hepsini bu müddet 
zarfında nakledemiyecekleri anla
şılmaktadır. Daha şimdjden Sov
yetler tarafından işgal edilen yer
lerde külli harp malzemesi bırak
mışlardır. 

Bu malzemenin iade edilip edil- ı 
miyeceği meselesi Odesada ~pla
nacak muhtelit komisyonda görü-

şülecek meselelerdendir. Sovyet. 
Ier bu komisyona General Budi
yeni ile General Kos!or'u tayin et
mişlerdir. 

Besarabyadan çekilen kuvvet -
!erin bir kısmı yeni hudut boyun
da bırakılmakla beraber, diğer 

(DEVAMI 3 ii.r.cü sahifede} 

EN SON DAKİKA 
Bulgar Nazırlar Meclisi gayet 

mühim bir toplantı yaptı 
Sofya 29 (A.A.) - Stefani: J ~a'bul etmi$tir. Bunu müteakıı:ı ı 
Bulgar nazırlar meclisi, dün öğ- meclis rnüzakereJ.,.·e devam et -

leden sonra nek mühim bir içtima miştir. İçtimadan so~a, hiçbir teb
akdetmiştir. İcli:ma beş saatten 
fazla sürmüstür. Hariciye nazırı l'"· neşredilmemiştir. Toı:ılantı es-
Popof, saat 19 da celseyi tatil e- .11asında Bulgaristanın milli me -

Vaziyetin inkişafı, mes'ul Bul • 
IH\r mahfillerinde gittikçe artan 
bir alaka ile takip edilmektedir. 
Diğer cihetten öğrenildiğine gö. 

re Bulgaristan, bazı askeri ted -

derek Macaristanın Solfya elçisini seleleri tetkik edilmiştir. birler alımıştır. 

Japonya, Almanya ve İtalyanın Uzak Şarktaki müs
temlekelere dokunulmasına müsaade etmiyecek 

Moskova 29 (Radyo) - Japon 
Başvekili Mösyö Harita dün sa
raya Jıitmiş ve hükumetin takip 
edeceği yeni siyaset :hakkındaki 
raporu İmparatora takdim etmiş -
tir. 

Japon siyasi mehafilindeki ka-

naate göre Japoyanın yeni siyaseti! 
ü~ nokta üzerinde toplanmakta -
dır: 

1 - Ja'lOnya, Uzakşark statü -
il\osunun deifüımesini kat'iyyen 
tanımıvacaktır. 

2 - Janonya, Uzakşark statü -
kosunun İngiltere, Amerika Al
manva ve İtalya tarafından değiş
tirilmesine karşı hareketsiz kal -
mıyacaktır. 

3 - Jaoonva, Avr.upa ihtilafına 
karışmak niyetinde deitildir. 

Almanlar Narvik limanını yeniden açıyorlar 
dirler. Daha simdiden İsveçi Nar- Finlandiva hükumetine Veneniemi 

·civarıııdaPetsamo mıntakasında bir 

Mihver devletleri herhalde bu 
;roldeki talepleri ancak galip &el
dlkleri takdirde bir umumi sulh 1 

(DEV AMl 3 üncü sahifedf.}, 

Oslo 29 (A.A. )- Narvik şeh
rinin imarı işlerine faaliyetle de -
vam edilmektedir. Alman makam
ları Narvik limanının yeniden mü
nakalata açılacağını üıınit etımekte-

vik'e baiilıyan şimendifer hattın

da hafif trenler işlemektedir. 
Alınan resmi ha:berlere J(Öre 

limana malik olmak imtiyazı ve-
ri1miştir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Afrika ya niçin gitti? 
Roma mehaf iline göre, Şimali 

ordusu da Afrika Fransız 
silahlarını bırakacakmış! 

Fransız -Alman mütareke komis
yonu bu sabah işe başladı 

Londra 29 (Hususi) - Almanya\ 
ile Fransa arasında su1h anüzake: 
relerinin ne zaırrıan baslıyacaitı he
nüz malum de~ildir. Söylendiğine 
ı:'Öre İn~iltere ile harbin neticesi 
alııımadıkça , Almanya sulh müza' 
kerelerine baslamıyacaktır. 

Fransa - Almanya ve Fransa -
İtalva sulh şartları umumi sulh 
şarlları eerçevesi içine alınacaktır. 

Dili:er taraı!tan İnçilterenin mu
kavemete de,·am edeceği kat'iyet
le anlaşı1maktadır. 

İnciliz harbiye nezaretine men
sun bir zat su sözleri söylemiştir: 

·Bizim icin artık ya zafer, ya 
ölüm mevzuu bahistir. Almanva 
ile ne bir muahede, ne bir rnü~a
kere vardır. Biz de düsmanın kul
landıP"ı siliıhları k·ullanl''nruz ve 
aldıiiı tedbirleri alıuoruz, düş
manın hakkından l(eleceğiz. Bizim 
vazi-·•timizde .bulunanların kay
bedecekleri hiobir ~ey voktur, bi
laki s kazanacakları vardlf. 

Almanya bize ··aklasmıs bulu -
nuvnr. Fakat biz de ona yaklaşmış 
vazb•ette··;· Erkek erkeite mü - 1 
cadele olacaktır .. bu mücadelede 
biz Almanlardan üstünüz.• 

llfareşaı ı•ctcnın şıınali Afrikaya 
gönderdiği General Gnro 

İnıriliz hükumeti, Londrada te<
kil edilen milli Fransız komitesini 

(DEVAMI 3 üncü sahitede) 

Moskova'ya gi- Bu sabah Holandadan 
den yeni Yunan J ) • J ki 

sefirinin beyanatı ge en erın an attı arı 
Dün, buradan Moskovaya hare

ket etmek iizere şehrimize geldi -
ğini yaztlığımız Yunanif':tanın ye
ni l\toskova sefiri Diyaınandopulos 
gazetecilere aşağıdaki beyanatta 
bulunnıuştur: 

Alman zabitleri Türklere karşı 
hürmet gösteriyorlar Yazısı3de 

ÇERÇEVE 
c Yıman hükumeti münhal bu -

Juuan Moskova sefirliğine beni ta
yin ettiği ic;in, İstaııbuldan geçi -
yorum, pazar günii buradan va
zifemin başına hareket edeceğim. 

Sinıdiye kadar hükumetimi Ho
Iandada temsil ediyordum. Bu 
memleketin Almanlar tarafından 
jcuali sırasında da orada bulunu. 
yordum. Yunanistanla Sovyetler 
arasındaki siyasi münasebetler ha-

Ben bir Türküm! •. 

( DEVAMI 3 üncıi tahifede) 

Yaz saati 
Memleketin her tarafında 1 tem

muzdan itibaren, saatler 1 saat 
ileri alınmak suretile yaz saatinin 
tatbi)dne başlanacaktır. 

Bu hususta malumatına müra
caat ettil!imiz Kandilli rasathane

sine, henüz bu yolda bir iş'ar ya-
pılmamıştır. __ _ 

---00-

Bulgaristanda da 
muscvi aleyhtar

lığı başlamış ! ---
Bu sabah Sofya ve 
Norveçten gelenlerin 

müşahedeleri 
(Yazısı 3 üncü sahifede) 

Ben bir Türküm!. 
Bu basit hakikati söylerken 

duyduhım hazzı tarif edemem. 
Dünyanın, veba, tiun, cüzam 

gibi illetli bir iklim bağladığı 
hengBnıede, bu basit hakikat, 
ayna karşısına geçip de: 

- Bir ben basta değilim!. 
Nidası kadar müjde ve saa

det dolu. 
Ben bir Tiirküm!. 
Dünün, bugünün ve yarının 

tezatsız seyri ve yekpare vah
deti içinde Türk ... 

Türklük bence ve sizce, kök
leri ezelde ve dalları ebette, 
boyu zamana ve hacmi mekana 
denk bıı· ağaç ... 

Bu ağacın bugünkü yaprak -
!arına ait herhangi bir kımılda· 
nışla, gövdesinin düne ait ser
pilişi arasında yakın bir müna. 
sebet var. Bu ağacın yarınki ye
mişilc. diinkü kökü arasında su 
sızmaz bir mutabakat var. 

Ben bir Tlirküm!. 
Ve Türklüğü, bir Anadolu 

şarkısının motifi gibi, başı, orta
sı ve sonile tecezzi kabul etmez 
bir cevher telilkki ediyorum. 

Türk, zamanın akıcılığını her 
kesten iyi bilir, değişme ve olma 
ihtiyacını herkesten keskin du-

yar; fakat değişiklik içindeki 
birliğin, akıcılık halindeki sa
bitliğin sırrına da herke;ten da· 
ha derin aşinadır. 

Onun içindir ki düne ait ha
tıralarıma, köklerime bağlı ve 
daima yeui bir mesele diye bak. 
tığını gibi, bugüne ve yarına ait 
hamlelerime de, dallarıma bağlı 
ve dail)la eski bir zaruret diye 
bakarım. 

Türklük ki zaınanı, mazi, hal 
ve istikbal olarak üç ritmile 
temsil eden ebedi bir ahenktir; 
dünden alacağı dersle, bugiin 
vereceği iıntihan, ve yarın bil ... 
direceği hakikat arasında. haş
metli hir mimari bütünlüğiine 
sahiptir. 

Ben bir Türküm!. 
Ve dünkli dostumla bugtinkü 

diişmanım ve dünkü dil~nıanını
la buglinkü dostum arasındaki 
yakınlık ve uzaklığı kestirmekte 
çok ustayım. 

Ezelden gelip, ebedr gider
ken, yolumu kesenlerle yoluma 
yardımcı olanlar arasında, dün, 
bugün ve yarııı, binbir değişik
liğe rağmen hiç değişıniye.n sa· 
bit kanunu çerçe\•eleınekte san. 
atkarım. 
NECİP FAZIL KlSAKÜREK 
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Yangına 
karşı 

nya hadıselerınm manzaran 
o hale gc!dı ki, benun dıyen 

sı ı muharrır 'eya dıplomat, ya
rın n guneşle beraber neler ıio -
ııuraca·•cnı kestıremez. Vaktile, 
vuz ne sonra gelecek hadiseleri 
bılen \ e sezen ve ona göre tedbir
ler alan sıy aset adamları bulun
duııundan bahsederlerdi. Şimdi, 
yuz ene degil, yuz gun içınde ne
ler lu\ or, neler ... 

Cınm açılması s. rasında, kızının da 
mezarın~'l ortaya çıkması güzel bir 
tesadiif... Yalnız acL olan tarafı şu 
ki böyle nadir yetb;en insanla -
rın butün şcceresı çok daha evvel 
malüm olmak lazımdı!. Başka 
memleketlerde yedi kat ceddinin 
kimler olduğu clıahi araştırılır, 
bulunur. 

Yangınların ço9almhı 
üzerine dün kaymakam
lıklara emir gönde~ildi 

Ba n hadiseler, sıyasl muhar -
rm r n tahmin ve kanaatlerinin ı 
o k.ı .ır aksine zuhur edıyor ki, 

K"'lmektcn kendinı alamı - 1 

y Bu n ıştır dünyada neler olu- 1 
ycır, J a neler olacak?. Varsa bir ı 
bal.la , ıt çıksın, tioy1' qı bakalım? 

p 1 l. 
TARlllÇEŞİ 

Z 'allı Paris, •imdi işgal altın
da! Dun bir gazetede okudwn ... 
Artık, Parisin htırriyetı ve ~~atı 
ile degil de, edcbıyattakı mevkii 
iln u raşılıyor. Meğer, Pari, şehri, 
bızım edebiyatımıza da gırmı~ ... 
Birçok •ıirlerimizde Parisın met
h usenası varmış .. Parısin nasıl bir 
şehır olduğu, havası, suyu, güzel
lıklerı, şlrinli~i filan filan mev
zuu bahsolduf(una göre, artık Pa.. 
rı.se, larihi bır şehir nazarile bak
mak Lizım!. 

Zaten butün dünya gazetelerı ve 
a iar arı,. şimdi, hep, Par i.>in ta
rihçe ınden bahsediılor!ar. 

Zavallı Pans, milattan evvelki 
medenıyet merkezlerine dönıfül. 

GÜL F1DAN1.IGI 

VE G ·ç KIZ 

Barbaros Hayrettinltı ıtızının 1 
m~n bulunmuş! Etrafında, bir 
gul fıclanlığı varmış .• Bu l(iilü.sta
nın oldugu gibı muhafazası karar- ı 
184t1 Barbarosun turbesinin etra-

Neyse, geç de olsa, nihayet bu.. 
!unmuş ya ... 

Gul fidanlıgına iyi bakılsa. 11.ui!. 

IIO\ ARDALIK 

EDE..';' İHTİYAR 

Garıp bır mahkeme havadisi o
kudum: 55 yaşında bır adam genç 
bır kadın kaçrrm ve sonra da, bir 
fılem tertip edip, bu kadını o:ımat
nuş!. Yani, tam, cliirt ~ mamur 
bır hovardalık!. . 

Fak t, adam tabii .şimdi mah
kemude. hesap verıy .. Kendısini 
şoyle mıidafaa ed:vor: 

e yapayım? dıyor, '·aşım iler
ledı amma, giın'ıim tc•.e. İş yaşta 
u gıl, gönulaedır. .Nıce adamlar 
vardır ki, daha çok. ı;:enç ıken ih
tiyarlam • lar, dlınyadan bıkmış -
!ardır. 
Adamın sözleri doğru değil mi?, 

BoJ le, herdem taze ve g6nJ.i:i v.e.nç 
kalabilmek ne bahtiyarlı~ 

YADIZIN 

FİATI 

Bir ihtikar mevzuu ki, ne e:;ıne 
tesaduf edilir, ne de benzerine! .. 
Efendim, yaldızın kilosu 9,5 lira.. 
dan 150 !ıraya çıkın~!. Yüzde kaç 
fıat farkı?. Dikkat edivor musu -
nuz?. Hoş, yaldız her zaman ·~ -
zım olan l?_ir madde değildır ... Oy
le amma, erbabı vard:r kı bu nes
ne olmayınca, biraz olsun kullan
mayınca yapamaz. 

Fakat. 150 !ıraya yaldız alanlar 
da bulunur mu, orasını bilmem?. 
Demek. bundan soru-a, yaldızsız 
olacak! ... 

AH~IETRAUF 

~upa Harbinin 

Bugünü hazırlıyan 

Yeni Meseleleri 

fikirl 
1 

r 
1- Bır taraf çok çalıştı, obiır ta- ' 

nI bekledi de bu bö)le oldu; 
Z-- Geı;en harpten sonra Vcrsay 

mııahedesi öyle ağır olmasaydı bu ı 
ııün hal böyle olmndı; 

:ı-- Bir taraf yekvücut olarak 
geceli g ndilılu, harbe hazırla - j 
nırken obür taraf hep münaka_ 
p.larla, ihtiliflarla nkit ge<irdi ... 
ve saire gibi. Çabuk verilmiş hü
küml r vardır. Fakat biraz maziye 
bakmak !hım geliyor: 

Ludendorfun fikrince Alman 
t:le,Jetııılıı harici ve dahilı siya -
setı tamamile müstakbel harbe 
göre idare edilmek tazımdı. Çunkü 
bıl gııye Almanya için bir guıı za
fere \'ll.rmaklı. Her faaliyet bun11 
gure olacaktı. 

Gecen harbin mağlubiyeti acı
sını unutamıyan, gelecek harbiıl 
de n ı] olına ı lilzım geleceğıni 
dallWl d~üıunü1, fakat bugünü 
ıormcJen diin,-adan gitmis olan 
bu Alman kumandanının fikirieri, 
kendısindcn sonrakilere bıraktJl'1 
nasihaUer 940 senesinde ukayiin 
aldıı:ı cereyanla da teeyyüt ctmi~ 
goruuıi:vor. llııgünün vekayiini 
tahlil ederek bir neticeye varma· 
nın daha zamanı gelmedi. Fakat 
buı:unkü Alnıanyanın iftihar et
tif:i ınu\affaklyetlcrde eskilerin 
hisseleri de nnutnlmasa ı:-CTek. 

Daha "'C~en harpten de evYel 
türlLi ııta"nlar hazırlamı~ olan Şli
fenin, harpten sonraki fikirlerile 
de bugünkü Almanyaya yol gös
tenniş olan Ludendorfun i imleri 
ihmal edilir gibi midir?. Keza Ge
nerul Uofnıaııın, Alman) aya bir 
gün na ıl bir fütuhat harbine gi -
rifrucsi lazım geleceğini yazan o 
kumandanın dedikleri unutulmuş 
mudur!. 

Halasa hiçbir hareket ve mu -
nffakı' et birdenbire detildir. Bu
cünku nıu aflakiyeti hırıurlıyan 
hep dun söylenmq fikirlerdir. Bn 
fikirler ortırya konmuş. oenelerce 
<lıişunnlmü1, nihayet bir gün tat
Wkat aahatıına konmu,tur. Tabii. 
<lir kı harfi harfine hiçWr düstur 
tııtbik edilemiyor, Çiiakü zama
nın yeni icaplarını da ona göre dü
fQnmek lizım J:"'Iİyor. Bn kapların 1 
da tanı< ile la) yareye ehemmiyet 

1 
Terilınesi oldugu anlaşıldıktan son
ra topyckiin yıldırım harbini yap· 
makla Avrupa kıt'ıwnda galebeyi 
temın etmek Almanya)'• miiınkün 
olılu. Harp milletlerin hayatında 

. fevkalade bir hal demektir. Çünkü 
uıl ulan sulhtur, sükfuı ve emni-
7et içi.ııde yaşamaktır. Harp bir 
po sulh ve sükünu devamlı su
rette temin İçin müracaat edilen 
vasıta demektir. İşte Avrupa kıt'•
u ilzeriode keadinee yeni bir ni
um kııra.rak sulhu tesis etmek de 
bacüakii Alman)'anuı pyesidir. 
Yaai ona karta ııea çıkaracak Av
,...,,. kimM t.1nmea• onun 
lndeai bu yeaai un•mı 1aarnw, ol-
1118. Bu suretle Anupa bt'ııııında 
Cw n nllı9 ıwletwii olliua. 

Büyük harpleri yapbran ve 
nıaıldı .-e iktı>adi s<be)!lcrin :; a -
nında h' si i:nıılle•ın ihmal cdıl
ı mesini tav ıyt• eücn tetkik er
babınııı fikirleri bu itibarla da sa
vanı dikkattir. nu harbin de Al
nı n m !etinin hissiyatına hitap e
den hır tarafı vardır ki onu her 
türlü mahrumiyete rajtmen ayakta 
tutmu.,, ona gııyrct .-e faaliyeti!) 
azamtilnı s.artettlımiş, harbin bu 
·afba>ında Avrupa kıt'a. ında onu 
mnvaffakiyete erdir mi ur. Bu his
i cihet Cermen ulhuuu kıırmak 

emel :n ,·erılijti horard olsa ge
rek. A.man için muharebe etmek, 
yaradılısı icabıdır. Almanın askeri 
tarihi bnnu şımdiye kadar hep 
bö,.lc PÖStermiştir. 

9411 hai'iranının .-ekayii başdön
düriicü bir sür'atle ilerlerken tür
lü ıurlıi amilleri basit sebeplere 
irca ederek saı:lam neticelere var_ 
ınak ihtiyacı ne kadar kuvvetli o
luria olsun, daha hadisatın tahlili 
imkanları uzak görünü~·..... iare-
al G ring wyk bir mukayese yü
rütmıi tü: 30 kanunusani 933 de 
Almanyanın elleri Versay mua -
hedesile bağlı idi. Almanya artık 
beynelmilel si) a ette sadece bir 
oyuncak oluyordu. Memlekette 7 
milyon işsiz vardı. Sefalet azami 
hadde varmıstı. 30 kanunnoıani 939 
da ise Almanya bunlardan kur -
tulmu 80 milyon Alınan hürriye
te erıııi,tir. 

Yani Almanyada şimdiki idare.. 
nin iş ba ına gddiği 933 den bu 
seneye kadar i te b<iyle büyük bir 
fark vücnde gelmiş oldui\"unu an
latıyordu. Demek ki büyük bir 
milleti ebediyen hağlı tatmak ka
bil olnıuror, inıdiki galip Al -
manya da mağliibnn karşısında 
bnnu düşünse gerek. 

ALİ K.E.l\IAL SUNMAN 

f'-!ii:H 
Yüzütü kalan 

çirkinlikler 
Şişhane karakolunda, bilmem 

ban~ boruları tamir için, :raya kal
dmmlannı lii•tüler. işlerini bitir
dikten sonnı, orasını öylece, yiiz
üstü bıraktılar. Gilnler ıeçti, hal. 
talar ııeçiyor. O civardan geçen a
liladar bir kimse çıkıp da yalın 
ıu çirkin nıaıızarayı bertaraf edi
niz, demiyor. 

Bir )'el tamir edilir, çıkan ,. .. 
tozlar, bir keaara konar. Orada 
ay !arca durur. Hiç kimseıılıı ıD
ziiDe~ 

Bütiln ı.a.ı.ır, ı.. ~ meıt -
pi olmau ........... lm...W 
kimJene, e i la- alikasıalı
iıaa •i·ıhtir. 

llOllBAJI CZV A'I' 

So ~!erde şehı uniz.re y;uıj(ID
ların coö:aldıitı alikadarların na -
zarı dikkatini celbetmlstir. 
Bunların hemen ekserısı tahta 

kurusu ayıklamak. oda veyahut 
kOl'idor!arda kabak veyahut pat
lıcan kızartmak. utü yapmak ve 
saıre wibi 4!erde ııaz ocağı, ben -
zin parlaması. ate< sLcraması gibi 
sebe~lerle vukua neldıihnden dün 
belediye reisliğinden ka}-malt:ım
lrltlara aonderilen bır emirle dik
katsizlik ve ted:birsizlık yüzünden 
vanP"ın çtkanknası muci:bi mes'u .. 
livct olduğu, ah:;ap binalar oda 
oda kırava verilmesin.in men'i su
rctıle oda içinde n:rıı.ck pışırme 
adetinin de önlenmesi ve han. a
l"artırnan, dükkan gibi yerlerin 
her birinde muhakkak hır serbest 
"""it bulundurulma.sının temin o
lunması, ve evlerle bahçelerdeki 
kuyu, sarnıç ~ibi verlerın de tcsbit 
olunması istenilmiştır. 

Şehrimizde paraşüt
çülük konferansları 
Tayyare ve paraşütQ(iliik hak -

!kında bu mevzuda salahiyettar 
Zl'\'at tarafından halkırnızıa kon
feranslar verilmesıne muhtelif vi
layetlerimizde başlanı.lmıştır. 

Evvelki gün Burdur, Ço~um ve 
Kayseride bu hususta konferans
lar verılip köylülere varıncıya ka
dar halkınıız tenvir olun;uştur, 

Avni mevzuda hrimizde de 
lqnferanslar tertip olunması ka -
rarlaştırılmıştır. 

--<>--

Şehrimiz Evkafındaki 
müı.ihaller 

Sehrimız evkaf ıdaresının bazı 
kalemlerinde münhallerden baska 
vakıf parabr müdurlügünun mu
hasebe, ikraz ve icra servislerine 
de rcı.ı memurlar almai!ı !/'.ırarla.ş-ı 
\ırmıştır, 

Bunun ıçin önwnüzdekı ayın 13 
üncü cumartesi ı1runu saat 12 de 1 

bir imtihan yapılacaktır. Aynca 1 

şehrı.rnizdeki bazı camilerin mün
hal olan >ıııamlıkları için de ö
numuzdelti avın 3 üncü ve 10 uncu 
çıır.:;a.mba '.l(\.inleri de birer imti
han açılması kararlastırılmıştır. 

--<>----

Açık iş ve memuriyetler 
Yozgat .memleket hastanesine 

30 ar lıra aylık ücretle iki hasta 
.bakıcı, 50 lıra aylık ücretle ame -
lıvathane işlerinden anlıyan bon
servisli bır hasta bakıcı, 40 lira 
ücretli bir ahçı.OOşı. alıl\acaktır. 
Talipler evrak ve bu.;;nühal maz
bat:tlarile birlikte mezkur hastane, 
ser!.abipltı(ine müracaat edebılir - ' 
!er. Swnerbankın Ankara merkezi 
teskilatında kullanılmak üzere 
ehliyetlerine göre 100 lıra\'ll ka -
dar aylık ücretle ve imt anla 
daktilo alınrna>t kararlaştırı~ -
tır. Talinlcr pazartesı a4amına 
kadar mezkıir bankanın zat i !eri 
müdürhıı:üne müracaat edebile -
ceklerdir, Ankara bcledıyesi ik
tı at nıüdürlügüne 8:ı - 75 lira üc
retle lise ve orta mektep mezun
larından katio ve daktılo alına -
caktır. Muracaat mudtieti temmu
zun 8 inci günü akşamına kadar
dır. 

[Avrupa 
Meşhur muharebeler 
Maraton muharebesi - Milat -

tan 490 sene evvel, İranlılarla A
tmalılar arasında yapılmıştır. Bu 
ha!'Pte 10,000 Atinalı ve 10,000 
Platelıye karşı 100,000 İranlı hü -
curn etti. Neı.cede İr:ınlilar kazandı. 

Salamin muharebesı - Milattan 
480 sene evvel Temislokl'in ku -
mandasındaki Yunan donanması ile 
İran donanması arasında yapılan 
bu muharebc"e 378 Yunan ve 1,000 
İran kadırgası iştirak etti. Neti
cede lranlılar maelup oldular ve 
Yunanistandan relı.ildiler. 

Plate muharebesi - Milattan 
479 sene evvel. Pozanias'lJI ku -
mandasındaki Yunanlılarla İran -
lilar arasında vukua ııelıdi.. Bu mu
harebede 130,000 Yunanlı ve 300 
bin İranlı carpı<tı. İran ordusu .va
rmndan fazlasını kaybetti ve mağ
lup oldu. 

V aterlo nıuhareıbesi - 1815 de 
Napol•'fln ordusu Wellıgton ku -
maıı,daaında ibulanan İnı!iliz ve 
Bluher knmandasında bulunan 
Pruova ordularına karşı çar·· - -
mı.<tı. Galın: Wellil?k>n. 

Muharebeler: 72,000 FraQ&t:ı:, 70 
1ıin fnırili:ı ve 50,000 Prusyalı. Ta
rafıeyuin. telefatı: 10.000. Netıcede 
N&""'h•on ltat'i surette maıtliw ol
du. ve Senlhelen adaana sürüldü. 

n'~-~1 Hamam Po~ıs 
~J Ü ti • MAHKEMELER &ı:...~~--~--..,_--11 ere rı L--.. __ __. 

Heryerde ucuzlatılacak, Olümünden son
köylerde de tebhirha- ra sevilen kadın 

Fransa buhranı 

neler açılacak 
Londra radyosunda, hemen, cün 

aşırı nutnk SÖ)liyen General de 
Gaulle, ba:u kimseler tarafından 
son ümit yıldızı olarak kabul edi
liyor. Bazıları da, bn Ger..::rali, 
müstakbel Fransız halaskarı ola.. 
rak telakki ediyorlar. 

SGD yılların badi.>eleri, .şunu gös
termiş ve öğrelm~ ki, e11 halalı 
diışünce tanı, peşin hüküm ver
mek, bedbinliğe düşmekte acul, 
nikbinliğe yükselmekte fazla gay
retkeş olmaktır. 

Dahiliye Vek8leti dün belediye
lere gönderdıği bir emirle her şe-

. hır ve kaza merkezinde hamamla. 
rın çog:ıltılmasını ve bilhassa müs
tamel eşya satışlarında mıkrop si
rayeti tehlikesini önlemek üzere 
tebhirhanel~r açılmasını teblig et
miştir. 

Ba emre göre her yerde hamam 
ücretleri ucuzlatılacak ve fakir 
halk icin de haftada birkaç gün 
meccani vıkanma müsaadesi ve -
rılecektır. Belediyeler, meccanen 
•·ıkananların naralarını hamam 
sahiplerine ödiyeceklerdir. 

Loş bir akşam vakit idı. Adliye
de gunüu bütun faaliyeti hemen 
hemen bitmı.ş, yalnız işi çok bir
kaç ceza mahkemesinin son dava.. 
lan kalmıştı. Tenha, sessiz kori
dt:ırlarda bu muhakemelerle alaka
dar birkaç kişi kah dolaşarak, kah 
kanapelere oturup ilişerek sıraları
nı beklıvorlardı. En ilerı kanape
de siyah elbiseli, temiz l(iyinmiş, 
başını ellerıı:ıin arasına almış genç 
bir adam biraz ötede oynıyan kü
çük bir kız çocu~una dalgın dalgın 
bakıyordu. Kiıçükte oy le ırosum 
bir ı?Üzellik, oyle ıç açıcı bir hal 
vıırdı ki ... Gayriihtıyari f.:iız!erim 
onlara takıld: ve sonra bu dalgın 
dur~un adamla bu bir çiçek kanar 
temız, bir ışık k dar canlandırıcı 
mas m yavruyu adliyeye ııetiren 
vak'ayı ogrcnmck hevesile yanla
rına oturup ahbaplıita başladım. 

Nelere ümitler b ğla ıwı;tı, ne
ler oldu .. General de Gaalle sa
nıinu bir adanı olabilir. Sizleri.a
de hakikat bulunabilir. Şu var ki, 
eoid.eıı kurulacak bir Fran " or

dusunun ,·azi{esi en az Fransız a
navatan topraklarından düşmanı 
tardetnıek bulnnduaıına göre, bu 
işi •aŞara ak kudrette mıı.azııa.m. 
bir orduya ihtiyaç var, demektir. 

ili · 1 ri arlık kayale kapıl
madan mütalea etmek lazım. Bn 
ordu, en aı, 9 mayıstaki Fransn 
ordnsunclan daha kuvvetli bnlun
malıdır. 20 yıl hazırlanmış 9 ma
vıs Fransız ordusunu dil~ününiix. 
Bu kuvvetlerin dahi, kili teçhizat
la nd.ırılmaııuş, hazırlandırılmanıış 
oldnjtunu, bütün dünya bağırıuı -
yor mu?. 

General de Gaulle bir muci.e 
•·aratır da, bir takım lejiyoularla 
görülmemiş harikalar yaratırsa, 
o zaman akan sular durur. 

Fransa, Pet in'in ka~ tlefa tekrar 
ettij(i gibi sefahate kurloan gitmiş.. 
tir. Fran,;a, askerl.il< çaguıda ve 
sıhhati yerinde a.z clelikaıılı yetiş
tiren meml kettir. Bu bakımdan, 
Fran ız buhranı, daha eski .;aaziye 
irca edilebilir. Dava, sade Fransız 
ordusun.on mailüp olUlll deiı;il, 
Fraıısu ccmiyetlıı.in ı v k ve sefa
ya mağlüp o!DŞ11dur. 

Kabahat. çok .-e gürbüz döl yap
mıyan Fra ız analaruula!. 

IU:ŞAT F zt 

Spor sahaları inşaatı 
durduruldu 

Beden terbıyesi ~ene! direktör
luııü tarafından dün vi.li ·etlere 
CJonderilen bir er.ırle vapıJacak 
snor sahası ve spor salonu ltlhi 
~ttan demirle }'apılacaklarının 
hır müddet Rerı bırakılmaları teb
li" olunmu ur. 

B enıre ııore. şundilik tedariki 
mumkün olan -erlı malzeme ile 
yapılabilccc-k inşaata devam ohı
nabilecektir. 

DOL..\'IABAHCE STADI DA 
Y APILl\!IYOR 

Di'fur taraftan belediye reisliJU 
demir azlıın: ve malze.mei inşai ve 
Ciatlarının nüksetmesi dol:ıyısile 

Dolmabahçe stadı inşa.atını bir 
müddet geri bırakmıştır. 

Bu veni emir mucihince, Tak -
simde vapıLıcak kapalı sı:ıor salonu 
inşaatından da muvakkaten vaz 
l(eçilrni~tir. 

·--<>-

Eski bareme göre 
staj yapanlar 

Yeni barem kanununun neşrinden 
evvel dahilıve momurları kaııunu
nun ı::österdi~ı yerlerde 2,; yıl staj 
yaptıktan sonra 40 lira asli maaşla 
kavmakam olan hukuk ve mü! -
kive mektebi mezunlarının yenı 
barem kanunu karşısında muh.te
sep haklarının korurınııısı karar -
lnştırı lırll;tır. 

Haırlb>Dnln 

İngilterenin en güzel kızı 
Avrupa harbinin menfi tarafın

dan nıcşnur ettiğı kimselerden bi-. 
ri de Belçıka Kı alı uçüncü Leopold 
oldu. Bedbaht hükümdar kaç se
ne evvel otomobil gezintısi yapar
ken karısının ölümüne sebep ol -
muştu. Bu harııte de dü.şmarua111 
teslim olmaktan başka çare l(Öre.. 
medı. Fakat Leopoldım bu hare
ketınden sonra hatıra gelen bır su
al vardı: Acaba Belçka Kralı tek
rar evlenseydı ve bır İngıliz kızı 
alsavdı :ta İngilizlerle birlıkte mu
harebe etmekten yıne vaz)?eçer 
miydı .. 

Bu sual beyhude değildir. Çün
kü Kral.n ür sene ev\'ei Londra
va sevahati esnasında orada ·bir 
İn~lız kızı ile evlencceğı oöylen_ 
misti. İngilterenin en asil ailesin
den Lord Kavandıstin kızı oldu
ğu kadar en güzel bir kızı olan An 
Kanadandis idi. Fakat Belçi)<a 
Kralı olomobi,l kazasma kurban gi
den Kraliçenin hatırasını unuta
madı<ıını söyled.iJli gibi güzel İn
giliz kızı da böyle rivayetlerin çık
tııtına o zaman teessüf ediyordu. 
Kral o zaman İngiliz kın Belçika 
Kraliçesi olamadı~ma şimdi tees. 
süf el.mese gerek.. Herseyde bir 
lıayır varmış ... 

Yine avni emir mucibince tek
mil kövlerde de birer fenni ha -
marn tesis olunacak ve kuçük bir 
de tcbhir merkezi vücude getiri.. 
lecektir. 

-----<:><>---

Yeni hasta bakıcı 
hemşirelerimize 

diplomaları verildi 

Çocuğun bab ı oldu~unu :,~y • 
liycn genç adam mesleitımi cigren
rliklen sonra mütc·t»sir, titrek bir 
sesle anlatmaga başladc: 

<-- Belki hatırlarsınız. Geçen 
yaz açkada bır trnm \av kazası 

Kwlay ha&ta bakıcıh.k okulunu olmuştu. İşte o hadı.enın muha
bu ••ıl muvaffakyeıtlc ikmal eden kernesı icııı arasır:ı buraya geliyo· 
ycnı vc "enç hasta bakıcı hermi- ruz. Bı.r tram\•ay kazasının belki 
relerimizin dıplomaları tlun ak - sizce ehemmı} etı olmıyabılır, fa-
-anı saat 16 da Aksarav~aki mek- kat, bu; benım ornrumun en unu-
tep bınasında tertip olunan bir tulmaz vak'ası, yeni bir dönum 
törenle tevzı olunmuştur. tarihidır. Bakınız anlatayım size: 
Bırook doktorlarl.ı ün!Versite Ben bir lstanbul gencıyım. Tıb-

profesörlerinin hazır bulu;ıdui;u biyeyi bitirdıkten sonra aılernın ı~
bu merasınıe istikl.il marşı ıle baş- rarıle, Anadoludan gelen uzak bır 
lanmış ve bunu mezunlann ııirışı ıakraba kızı ıle evlendirildim. Ben-
ıle me tep mııdür vel<ıli doktur B. den rok küçük yaşta bulunan ka-
Kuds Halkacının hıtabcsi 'e Ba- rım "1ırüniı.şte güzel, gürbuz bir 
, an Hikmetın sınıfın tarihını ya- Van çocuğu ıdi. Fakat dümdüz, 
ıı:ın veda nulku takıp e istir. tahsilsiz bir kadındı. •O• hayatı ev 

}:1.1 :are ~.ılelıelerden ihnl, Pi- ı.şlerıne bakı~ vemek pişirmek, 
ravc K ran ..:e LCıtfıye tara - snfr:ı kurmak, \'atak düzelt.mekten 
fınd~n g-..ızel bir piyano, kııman ve ıbaret sanı vor, ben ise ömrü 
çello resıtalı verilmiştır. his ve heyecandan, ı<eztp, eğlen -

Bunıdan sonra da Kızılay namına ekten ba:;k.a bir şev olarak ta -
B. Haydar brr nutuk ovlemiş ve ntrruyorduım. Aramızdaki ııoruş, 
yenı bir konser dinlenilmistır. duyuş farkları rabucak meydana 

Ko:nserı muteakı.:ı dıplomalarla crktı ve daha evliliitıınizın ilk 
okul ıi!neleri doktor B. Kudsi Hal- vılında onun benim ebedi kadınım 
ita t rafın an dağıtılmış sonra ruhumun, zıbnimin eşi kalmasına 
mezı:nlar ant icmişl.erdir. imkan bulunmadığını anladım. 

Bil.lh:ıre Bayan Şahsene gelen- Fakat bir kere olan olmuş, ara -
!ere teşekkür etmiş ve dônus marsı mıza bir de masum yavru karış -
dinlenil:p davetliler ivi intılıalarla mıştı 1 • 

bu faydalt müesseseden avrılınış- Bövlece ııünler geçti ve ben evli 
!ardır olduüu halde hıssen, ruhan yapa

IKUÇÜK HABERLERi 
* Adliyeye alınacak 1000 kuruş 

maaşı aslili kiıtıp ve daktiloluklar 
için dün yapılan inılılıana 60 kız 
ve erkek gırmı.,tır. * Italyaya ml>him miktarda li
mon sıparis cdılmiştU". * Şehzadcba:,ında Şamlı tatlıcı 
Abdülkadiri öldlireıı Molla Sabri
nir\ muhakemesine dün 2 inci ağır 
cezada başlan:lıru>tır. Katilın 18 
yıl hapsi istenmektedir. * Limanımrzdaki 5 lngilız va
puru dün emir alarak Ak denize 
açılnıı.,lardır. * lzmırde Meryem isminde 19 
ya0ında bir kız kendismden yüz 
c;evırcn uç yıllık se...roJ.ısi Alı}i ta_ 
banca ile ölaurmek isterken yaka
lanmı.,tır. 

*Açıkta dut ve meyva satılma
sına nıe.vdan verilmemesi tekmil 
bcledıye ı;ubelerine b.ıldirılmiştir. * Şehrımızde tek.mil ekmek -
lerm sert bugdaydan imali için 
yap:lan tecrube iyi netice verme
m". bu ekmeklerin sarımtırak ve 
lPzzetsiz oldu" ııi>rülmüştilr. 

Da a 1 
J 

Sorbo:ı darülfünunu 
Almanlaruı Parısı isı?alı üze _ 

rıne kapanan bu buyilk ilim mues
scsesi 1257 de. Parisli rahip Robert 
&orbon tarafından tesıs olunmuştu. 

Sorbon, bı:ırayı ililuyat talim ve 
tedrıs eden fakir ve kimsesiz~ 
allimlere bir vurt olarak tesis et
m~tı. Bilahare kendi ismini verdi. 
Son zamanlallJa, Paris fakültele
rının umuma acık kursları burada 
verilirdi. Dünyanın dört bir kö -
sesinden nelen talebelerle dolu idi. 
81 endi bu bu vü.k ilım .müessesesi 
Alınan işl!alı altında tamamile 
fülce ui!ramış bir haldedir. 

Umumi harpten evvel 
Avusturya- Macaristan 

Avusturya - Macaristan a:balisi 
umumi harpten evvel üç büyük 
ırktan mürekkep idi: Jemıen, Ma
car ve İslav ... Avusturya - Maca -
ristanda 52 milYOD nüfus vardı. 
arazisi 625,000 kilometre murab -
baı idi. 

Umumi harpten sonra J)lll'Çalan
dı. İtalva. cenubi TiJoolü aldı. Ara
zi.sinin büyılk bir kısmı Romanya, 
Pokınva, Y~vva ve Ce.koslo
vM<vava verildi, şimdi AJ.man.ra
nın bir Tiliıyetidir. 

valnız kalmış bir erkek, •O• ku -
rulrnus bir iş ırııakinesi t?ibi i i yılı 
daha arkada bıraktık 

Bu iki urun senede kac kere -
!er yuvayı kapa"'" 1ıitmcgi, Fir -
devsten ayrıl• 'lıaska birisle ev
lenrne"i düşündüm. Fakat ihtiyar 
annesi de ölmü•. dünyada benden 
baska sevceek baalanacak kimsesi 
kalmamıştı. Bövle bir kadını evden 
soko ~a atmak, hem de kucağında 
çocui?ile fırlatmak hem ~ünah, hem 
de büvi.lk bir alc;aklıktı. Onun için 
artık bu .,,ukadder vaeovı.şa hep 
ayak ııydurmıva ralıstım. Bu so-
· ,ı. basit kadının çocuğunu da hic 

sevmemi•ti.m. Bazı ı;ıeceler evde 
oldu'lum tatil ııünleri ağlıyan kü
rük incinin sesj. hatta gülüsü .bile 
sinirlerime dokunur, kendimi yal
n?zca eazinova. sinemaya atardım. 

İ'1e yine böyle evden fırlad.ı~ım 
bir tatıl f?ÜnÜ idi. Herkesin, bütün 
mes'ut -Htlcrin mesirelere akın 
ettikleri bu sıcak vaz pazarında 
evde Firdevsle kızının manasız şa
kalarında bunalmış, :Mecidiye 
köl'üne, kırlara kaçmı•!ım. Orada 
bir •azinoda oturdum. Kah civar
da nülen, eıtıenen insanları ha -
setle SP"rederek, kah yavrularını 
önlPrinc katmuı. ibirbirlerine so -
kulmu tozlu yollarda ağır aj!ır 
ilcrlcven mes'ut ciftlcre gıpta ve 
ha,retle bakıp içerek akşamı et -
tim. 

Ak<am üstü iradesiz, ölçüsüz a
dımlarla eve döndü&üm zaman 
komşular hı~ bcklerned'~im fena 
bir kaza haberini teessürle verdi
lçr. rocuğu arabası ile f:'ezdirmek 
irin soka"a çıkaran karunla kü
cük inciye bir ramvav çarptığını 
ve ikisinin de hastaneye kaldırıl
dıklarını -ekine rekine anlattılar. 
Bu haberi alınca cıll?ln ı;ı>bi has -
tanıwe koştum. Kaza ııörünüşte 
hafif reçmisti. Tramvayın köşeden 
cıkıp araba•·a ta.masile beraber 
Firdevs !cindeki çocu~nu kap -
mak kin ileriye atılmı~ ve onu 
kurtarmak isetrekn kendisi yara
lanmıştı. Elleri, VÜ%Ü, bası sarııı
lar icindevdi. Küçük İnci annesi
nin bu hareketi ile hayatını kur
tamıış, ölümü bir iki vara ile at
latmıştı! .. 
Kocasından bulamadıitı muhab

beti de evladına veren fedakar ka.. 
dın onu öldü sanıyor, buhranlar 
içinde haykırıyordu. Beni görün
ce büsbütün feryada başladı. O 
güne kadar sessiz hali ve soluk 
renıti ile bir hayal kadar silik gö
rülen Firdevs yaralı bir ana kuş 
gibi baiırıyor: •- İncim, yav -
rum!.• diye yor,ıı:anları didikliyor
du. Onun bu haykırışlarını, İnciyi 
kollarının arasına bıraktıktan son
ra dindirebildik ve ne yazık ki 
bu bırak18 küçük yavrunun anııe 

Harp karşısında 
Türkiye 

Yasan: AH1'1ET SÜKRtl tsaıı' 
İtalya harbe ı;ircli, Tiırkiye :; 

rafından takip edilecek ol~? biı 
reket hattı her lara!ta tabu fil
merak ve al.ika uyandırııııştı. ... 
hak.ika hükümet o ı:ü:ıden I'.arllf r il 
vermi~ ve Ba~vckile göre, ıc•P • 
den tebligatı da yapmış bn.lıJJIO r 
yordu. l\lcclis kıirsüsündcn ıı~ ı
dildiği gibi, hükiımel vaziyet~ elit 
rafile tetkik ettikten sonra .a~ 
muahedcnin bir cüıü mütcuıoı ~ 
olan iki nnmarolı protokol h 
münü tatbika karar. ,·ermiş.tir·,._ 

Vuiyeü anlamak i(in iki 11 

maralı protokolün hükmün~ .. lıfa 
fırlamak kafdir. l\lalünıdıır kı uÇr 
ittifak, Türkiycuin bir takını ~ı. 
:ıiyetlerde İngiltere ve Fransa '

111 birlikte harbe girmesini istıli:ı
etmektedir. Bu vaziyetler şun 
dır: Evvela Balkanlarda bir tec;;, 
'üz ,,ulm bulursa. İkinci i cğef • 
giltere ve Fransa, Romanyaya "ıı 
Yunaoistana verdikle_ri ga.~a.• ıM 
icabı harbe girerlerse. Üçüncusıı 
harp Akdenize intikal eder~•· i.• 

Bugün muahedenin ikincı ıııl' teo 
d.-.ini teşkil eden bu sonıı~tll dall 
abhüt babis mevzuu oldııgıın 
onu aynen iktibas edelim: d .. 

•Bır Avrupa devleti tarafın d• 
vaki olup Akdeniz mıntakasın iti" 
Fransa v~ Birleşik Krallığın 

1
.,,' 

tnlacakları bir harbe müncer~ 
bir tecavüz hareketi halinde al
kiye filen Fransa ve Birleşik lU ıı•' 
!ık ile te,.riki mesai edecek "~-~. 
lara yedi iktidarında olan b'." .
yardım ve bütün müzahcrd\ Y 
nacaktır.. . 
İtalyanın harbe girmesile bil ~· 

kinci madde ile derpi · edilen " 8t 
)elin husule geldiğine şüphe.Y0"' 
tıır. Ancak Türkiye her h;Ü 
ki.rda İngiltere ve Fransaya yat; 
dımda bulmınıak teahhüdün• .. ~ 
rişınemiş, muahedenin bir eli il' 
lJIÜtenımimi olan bir protokol il' 
ehemmiyetli bir ihtirazi kayıt ııi
baj>lanmı.\!ır. Bu protokolda de 
liyor ki: 

cYukanda adı geçen wııabe~ 
mucibince Türkiye tarafından ı' 
lın.mış olan teahhütler bu meJll: 
ketin Sovyet Sosyalist cuıııh0:it 
yetleri ittihadı ile müsellah 
ihtilafa sürüklenmesini intaç "": 
mucip olacak bir harekele onıı 
bar cdeıniyeccktir. ~ 

i bu protokol Fran a, Biri 
11

_ 
Krallık ve Türkiye arasında te
giinkü tarihle akdolunan uıua ır 
denin ayrılmaz bir cüzü olarak 
likki olunacaktır.. . 

Cumhuriyet hükümeti bu .il•~ 
razi kayıt ile Sovyeller İttıh':,.ı 
hakkındaki eski dostluk ba~lar ı
teyit .-e bu an'anevi dostluga •.., 
fettiği kıymeti ifade etmiş bul 
nuyordu. 

Muhterem Baş\'Ckiliu Meclis,: 
teki izahatından da anla~ılaca~ ~ 
zere, Türkiye gayri mnharıP 
vaziyetini muhafaza ederken, 8": 

keri hazırlıklarına da devanı et,. 
mektedir. Bn ha:ı:ırlıkların bed•"' 
memleketimiziR müdafaasını t~; 
min etmekten ibarettir. Başve 
milleti her zamandan ziyade u' 
nık clurmıya ve her türlü ıahr 
ten içtinap etmeğe davet etmek~~ 
dir. Filhakika Türkiye, nyanı~ 
ve Türk milleti misli görülme , 
bir birlikle candan bağlı bnluıı 
duan büyük Milli Şefinin etrafı,,. 
da toplanmış bir halde keneli "~ 
tanmın müdafii ve Yakın şat 
sulhunun bekçisi vaziyetini ııın • 
bafaıa etmektedir. ... 

-.11~·-·-11---1_11_•-··-·-.. -·-·-11..--....... 
kucağındaki son saatleri ol~ 
Korkunç sadrnenin tesirile il şıı 
yarısına doğru dimağda başlıY eJI 
bir ihtıliıt yaralının halini bird 
fenava çevirdi, ateşi her an arta
rfık bir saat sonra; 

c- İnciye iyi bal< Muzaffel'" 
Ağlatma onu, boynu bukük ya;; 
rumu aitlatma emi?. diye yUll1 
ebediyen gözlerini. .. 

Ölüsünün başında gün ~. • 
cıya kadar kaldım. Beyaz örtün; 
altında yatan bu ince genç ka .. 
vücudüne baktıkça ona layık ıı:::; 
dü~m haksızlığı en acı bir d ii• 
anlıyordum. Ona yapılacak en-~ .,1 
yük iyilik annesiz kalan küı;uıı
mes'ut etmekti. Buna o gece ab
dettim ve ahdimi aziz ölüyü toP" 
raj!a bıraktıktan sonra mezarı ~ 
şında da tekrar ettim. İşte şitll iJI 
hep bu andla yaşıyor, kızım ıç 
uğraşıyorum. 

Bir yıldır her hafta İnci ile "[ 
raber mezarlığa, fedaili J<a ı• 
ru ziyarete gidiyor, bu taze mezar• 
baba kız çiçek taşıyoruz. 

Onun en sevdiğı kır çiçekleruıJ 
toprakların ıistüne bıraktıktsP 
sonra İnci: 

c- Annecijiim, sen rahat ratı•• 
uyu emi?. Babam beni çok, heıll 
pek çok seviyor artık! .• diyor. 
Kızımıµ sesi gözlerimi yaş!atl 

boğuyor. Fakat onu içlendirme.~ 
mek için susuyor ve sonra keı:,;. 
kendime: c-Ah Firdevs ben seli"" 
kıymetini ve seni sevmesini, ;.sıl' 
seni kaybettikten sonra öğreP • 
elim! .• djye inlivorum!. 

HALCK CDfAJ-
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General 
bir 

Bordo 29 (A.A.)- Milli Müda
Nazırı General Veygand, Fran
ordulanna aşağıdaki emriyev-

~yi çıkarmıştır: 
•'raıısız ordusu zabitleri, küçiik 
bitleri, askerleri, 

• Durmadan ardı gelen şiddetli 
ııhareoelerden sonra size ateş 
· emri verilmiştir. Harp talihi 

eyhimize dönmüşse de vatanper

Veygandın orduya 
• • • emrr yevmısı 

verdiniz. An'ane ve şerefimize la- danında düşen arkadaşlat'IJU%1D 
yık harp meziyetlerinizi düşman fedakilıl.ığı boşa ııitJnemi• olur. 
hürmetle yadetıniştir. Şeref kur • Nerede olursanız olunuz vazifeniz 
tulmuştur. İftihar ediniz. İfa edi- bitmemiştir. Vatanın en temiz te
len "azifeden alınan meınnnniyet- cellisi olan sizler onun zırlıısınız. 
ten geçen asırlar içinde bundan Vatanın maddi ve manevi yükse
başka nice makiis talihleri yenmiş !işi yarın.ki eseriniz olacaktır. 
olan Fraıısanın mukadderatına Kalblerinizi yüksek tutun, dost-
sarsılmaz itimadını bulunuz. Şef- !arım. 
Ierinize itimat ederek müttehit Yaşasın Fransa. 

r 

il' 1~diğiııize, cesaretinize ve scbat
r "ltlığınıza yaptığım müracaata lıe. 
• 'ııiz mükemmel bir suretle cevap 

kalınız. Sıkı bir disipline tfıbi kal- Anadolu ajansının notu: 
makta devam ediniz. Bu takdirde 26 haziranda çekilen yukandaki 
ne ıztıraplarınız, ne de şeref mey. telgraf bugün gelıııiştir. 

'° Patlayan beş talebeyi • 
mayın öldürdü 

fl:openhag 29 (A.A.}- Kopen- ta iken gençlerden biri denizin sa- ı parken mayn infilak ederek tale. 

1 g civarında bir plajda talebeler- hile ~ttığı .h~yük bir mayru sök- beden beşinin ölümüııe sebep ol-
•~ıı mürelçkep l>ir grup dolaşmak- mek ıstemıştır. Fakat bu işi ya - muştur. . 

lmanya Besarabya meselesinin hallinden memnun 
d.• lterlin 29 (A.A.}- Stefani: Cor- talep etmiş olduğunu kaydettik -
e. · '3pondance Pilitika et diplomati- ten sonra Almanyanw Avrupanm 

gazetesi, Moskovanı.n Besarab- cenubu sarkisinde vaptlması lazım 
-ıun Rusyaya iadesini her zaman olan bu arazi terki işinin karışık-

lığa meydan verilmeden halledil. 
miş olmasını memnuniyetle karşı
ladığını yazlllölktadır. 

P eten, Fransız Afrikasına bir vali tayin etti 
l!ordeaux 29 (A.A.) - Havas 
'lcliriyor: 

l• 1 11...r wıüstemleke nezareti siyasi is
ll' 

dafaasını tanzimi için fevkalade 
ıbir misyonla tavzif edilmiştir. B. 
Cayla Mada,gaskar llilllu.mi valisi 
tayin edilmiştir. Umumi vali B. 
de Boisson Fransız umumi Afri -
kası, Fransız şarki Afrikası, manda 

altında bulunan Cameroun ve de 
Togo arazisi üzerin.de de saliihi -
yetle;ini istiıınal etmek üzere Fran
sız Afdkası umıuni 'llalilii(ine ta
yin ed1lmiştir. 

·a r müdürü B. Gaston joseph, Hiıı-
~ini, Yeni Kaledonya ve Okya-a· :ı.. ""!ardaki Fransız menafiinin mi>-

Rumen askeri heyeti Odesaya hareket etti 
• l3ükreş 29 (A.A.) - Yeni Sov- ı olan Rwnen askeri heyeti, bu sa- ı tir. Heyet, buradan vapurla Ode-

1~.t - Rumen hududunun tahdıdine/ balı Köstenceye hareket edecek - saya _gidecektir. 
teallik meseleleri tetkik edecek · 

Alman • 
tayyareleri lzlandaya uzandılar 

• Londra 29 (Hususi) - Alman kadar uzanarak, adanın bazı ver- ı akın tesirsiz kalmıs. f(erek insanca 
·• ~"vareleri, İngiliz askerlerinin !erine bonıablar atmışlardır. Tav- zayiat, gerek maddi hasarat olnıa

'\>(ali altında bulunan lz!andaya "arelcrin ııecelevin yaptıkları bu msıtrr. 

• Fransa, iki mütareke hey' eti tayin ettı 
Bordcaux 29 (A.A.) - Havas vinleri: Harp ·bahriyesi için, Ami- İkinci mütareke komisvonu da 
Nazırlar heyeti, Fransız - Al - ral Michelier, hava kuvveUeri için, şu sekilde te•ekkül etmektedir: 
~n ve Fransız - İtah an mütare- general Mouchard, azalar: Şimal Reis: Amiral Duplat, Azalar: Ka-
e komisyonları azalarını tav~ et- departmanı valisi B. Carles, mali- ra orduswıdan General Parisot, 
İ$tir ye müfettişi B. Aris, Amele işleri cenup Alpler valisi B. Mouch;/', 
Birinci mütareke kamisyonu a- umumi müfettişi B. Parodi, Fran- maliye müfettişi B. Moutamal şu
itıdaki sekilde teşekkiıl etmek- sız milli şimendifer Ş. M. muavini ravı devlet azasından B. Geten, 

iedır: B. Bertbelot Sanarici. B. de Pey- MarsUya lllrıan müclürü B. G<nır -
lleis: General Hutzi,ger, Mua • recave, Pr. B. :.ı.>-0rtmann. • ret, sefaret müsteşarı B. Gaı·mier. 

Romanya meclisi pazarerte.si günü toplanıyor 
Bükr<ı§ 29 (A.A.}- D. N. B. bil- \ nacaktır. Bu içtimaa dair neşredi- \ rihin bir bayram l!ÜnÜne, ertes~ 

~İtiyor: Bidayette cumartesi günü len ~esmi tebJiğde deniliyor ki: , güniin .de pa.;ı~ra tesadüf et~e.~~ 
~inıaa davet edilen meb'usan mec.. parlamento 29 haziranda içtima et- ı dolayıı.ıle, pıırü.mento pa:zartcsı og
lisi pazartesi öğleden sonra topla- nıek üzere davet edilmişti. Bu ta- leden sonra toplanacaktır. 

Reyno bir kaza geçirdi, başından ağır yaralandı 
Cenevre 29 (A.A.)- Stef.ani: kaza _geçirmiştir. dişe uyandırdı . .itı söylenmektedir. 
!lordodan bildirildiğine ııore eı;- Otomobil devrilmiş ve Reyno Kazanın sebebı tahkık edilmekte-

\i başvekil Reyno, otomobille Sa- başından ağır surette yaralanmış- dir. 
ltıt. l\llak.';ime _giderken büyiık bır tır. Eski.Başvekilin vaziyetinin en. 

Macar hudndunda sıkı bir kontrol tesis edildi 
:Sudapeşte 29 (AA.) - Nazırlar Macaristan hadiselerin inkişafı- ' 

llıeclisı dün sabah toplanmıştır. nı disinlin ve sükunetle beklemek
~İiksek milli müdafaa meclisi de tedir. Vaziveti nazarı itibare ala- 1 

"ooudu b0 .. unda daha sıkı bir kon
Jl tesis ettii!i haber verihnek -

tedir, ,1 .... L. ... 

%\eden sonra toplamnıı;tır. rak Maı:ar hükfunetinin Rumen 
~..; - - - .-v-v,_,- - - - - -- - -- -f"'ll ... ~:<! ··~ .... : ..;"''· ~-~- ., .... . :- ·. .•• 
~.v.v.vw.....- - \.L~K.VJLA-

1 G Ş• I"' Şehir meclisi fevkalade enera uro ıma ı lçtirnaa çağırıldı 

k 
• • • • ? Şehir meclisinin fevkalade bir 

Afri aya nıçın gıttı . ;'::'1~~~z:~a~~!!:ı;iyf~~~~~~ Y~li 
tımaın avın uçune tesaduf eden 

(1 inci sahifeden devam) 
t\'ıımen tanımıştır. Muvakkat bir 
İ'tansız kabinesinin teşkil edıle -
t{>oi de zannedilmektedir. 

ı 
Hıir Fransa ölmemiştir, bunu si- önümüzdeki çarşamba günü saat 

lihlarımızla isbat edeceP,iz.. 14 de icrasını kararlaştırmıştrr. 
Bir taraftan General dö G->l Bu sa.bah tekmil azalara bu bir 

Diğer taraftan Londrada bufa
~an Fransız Generali dö Gol bır 
lıitabede bulwıarak. ezcümle sun
ları sÖ"lemi<tir: 

•ln'1illere hükumeti bcnı •ah
taı1 Fransızların ~efi olarak res • 
lı:ıen tanı!Illl'tır. Bu hadisenin bü
' ük bir ehemmiyeti ve derin bir 
llıaııası vardır. 

Bunun üzerine cu kararları ve
tirorum: 

1 - İn11iltcre topraklarında bu
lunan ve orava "elccek olan bütün 
~'ransızlar emri.me tabidir. 

2 - İn11ilterede derhal Fransız 
ltara. ha,;a ve deniz kuvvetleri 
leskil edilecektir. Bu kuvvetler 
~imdilik gönüllülerden müteşekkil 
blacaktır. Eli silii.h tuta·bilecek vas
ta olan her Fransızı lbu kuvvet -
lere iltihaka davet ediyorum. 

3 - Bütün Fransız zabiti, askeri, 
bahriyelisi ve tavvarecisinin diiş
lttana muLaveınet etmek kat'i va
~ifesidir. Bunlar derhal emrim al
tına ııirmek için bir Fransız mu
ltavemet merkezine, yahud da İn
•i!tereye gelmelidir. 

Generaller, yüksek rütbeli ku
l'ııandanlar, İmparatorluk valileri 
\ıenimle temasa geçiniz. Fransız 
topraklarını kurtarmak için gay
l'etlerimizi birleştirelim. 

Fransa haricinde yeni Ur muka· günlük toplantı için tobl:igat ya
vemet ceplıesi hazırlarken, diğer pılmıştrr. Ruznamede yalnız üs
taraftan Surivede General Mitte!. küdar • Kadıköy ve havalisi halk 
hauser'in kumandasında buluna:-ı. 
Fransız kuvvetleri dünden itiba- tramvaylarının satın alınması me-

h selesi vardır. ren mu asamata nihayet vermiş, 
Italya ve Alınanyaya karşı silah- --------------
!arını bırakıruş bulunmaktadır. Bir taraftan da İngiltere ile bil-

Suriyede Fransız bayrağı eski- hassa havadan muharebeler de -
si gibi dalgalanmağa devam ede - vam ediyor. 
cektir. Fraıısanın yakın şark or. Dün Tetrarh ismindeki bir İn
dusu da mütareke şartlarını ka- giliz tahtelbahiri Norveçin cenup 
bul etti o ine göre, Mareşal Petcn sahilleri açıklarında asker taı;ı -
hükumetinin emri altına girmiş yan 8.00<> tonluk bir Alınan ııakli
bulunmaktadır. ye gemisini torpillemiştir. Tahtel. 

Ancak şimali Fransız ordusu bahir gemiye refakat eden ınotör-
mukavemete devam etmektedir. botların ve tayyarelerin hücu -
Mareşal Peten lıükfımeti eski mundan kurtu!mağa muvaffak ol

Paris askeri volisi General Guro- muştur. 
yu şimali Airikaya göndermiştir. İtalyan Başvekili Musolini dün 
General Guro'nun ne maksadla Sen Bernar cephesini teftiş etmiş 
gönderildiği anlaşılmamakla be- ve burada bir Fransız kumanda he 
raber, şijnali Afrika Fransız or- yetini kabul ederek görüşmüştür. 
dusunun da silahlarını bırakması Musolini cepheden avdetinde Kral 
ve Mareşal Peten'e tabi olması için Viktor Emanuel'in oturduğu say. 
iknaa gittiği zann.olwımaktadır. fiyeye gelmiş ve hükümdarla bir 

Roma mahafili, Fas, Cezair ve 
Tunustak.i kuvvetlerin de Mareşal saat e-örüşmüştür. 
Peten'in emirlerine itaat edecek- Fransız - Alman mütarekesinin 
]erine muhakkak nazarile bak - hükümlerini tatbi:ka memur muh
maktadır. telit koınisyond,.ki Fransız azası 

Bu arada kaz,.blfınka'da bulu • Visbaden'e gelmişler ve :komisyon 
nan ve mukavemete devam karan reisi olan Alman ı;ıeneralini ka -
verdiği bildirilen Fransız donan - rarg.ilıında ziyaret e1ıınistir. 
masının vaziyeti hakkında yeni Koonisyoıı bu sabahtan itibaren 
bir haber y9ktur, laalivete ıı~, 

Rumen askeri hey' eti 
Odesaya hareket etti 

Reşit PaŞ.anln Hatıratı; 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? (1 inci sahifeden. devam) 1 
mühim kmnı Macar ve Bulgar hu
dutlarına naklolunınaktadır. ı 
Bükreşte Macaristanın ve Bul

garistanın bu yakınlarda arazi ta.. 
lel>Jerinde buluıunalan endişesi 
kuvvetle hüküm sürmektedir. 

Amerikan mehafilinde, Romanya 
nın Berlin ve Romadan müzahe
ret ı:ıörmediği için Sovyet tekltf -
!erine boyun eğdiği kanaati var
dır. 

Fakat Romanya hükı'.ı:meti, Ma
carlar ve Bulgarlar arazi talebin
de bulundukları ·takdirde, Çekos.. 
lovakya gibi memleketin bünyesi
ni yıktırmıyacaktır. Onun için bu 
memleketlerle olan hudutlarını 
takviye etmektedir. Umumi sefer
berlik ilanı da bu maksaddan ileri 
gelmektedir. 

Yine Nevyorktan gelen haber -
!ere ııöre, Bulgarlar seferberlik 
ilan etmemekle beraber, ihtiyatla
rını silii.h altma çağırnuşlardır. 
Macarlar da birkaç sınıfı seferber 
etmistir. Bu iki memleket de Ro
manva hudutlarına külliyetli as
ker '!Öndermektedir. Yeni hadise
lerin arifesinde bulunu ldu[hı zannı 
vardır. 1 

Bununla iberaber Macaristanın 
Berlinden alaca!h işareti be'ltlive
cr ~; zannedilmektedir. Macaris -
tan hu hususta Berline müracaat 
etımictir ve cevap beldeınektedir. 

Romanyada Kralın emrile dün
den.beri üç l(iin matem tutulmak· 
tadır. 

NeV"'ork mehafiline ,.öre. Sov· 
vetlerin Basabarvavı isl!ali. Mos - ' 
kovadaki İngiliz sefiri Sir Krips'in 
teşviki eseridir. Sovyetlerin Bü -
kovinava 11irmesi Berlinde hoşnut
lukla karsılanmamıstrr. 

Halen SoV"'et orduları Bu:k.o -
·. ônanın merkezi Çernoviçi, Basa
rabvanın merkezi Sirot'u ve Ak
kirman şehirlerini is11al etmiş ol
malda beraber, Rı.ı.men askerleri 
<'ekildikce, Basaraıbya dahilindeki 
i~ali Q'enisletme<•e devam etmek
tedir. 
Kızılordu i"'(al irin seri ınotörlü 

kuvvetler kullaımıaktadır. 
Sm·yet.crin Macaristana da mü

racaat ederek. Rutenlerle mes -
kün ar:ızivi istediği hakkında bir 
,<;avia çıkmıs ise de, Macar hükü
meti bu haberi tekzip etmiştir. 

\'azanlar; 
fekeacttt f'; :SERThl.LI - - uwdeı Retil \'ULARKIRAN 

Serez mutasarrıfı uzun tezkere-
sinde daha neler anlatıyordu? 
Derhal kendisine - yine mahrem 

olarak - aşağıdaki cevalıı y~zıp 
gönderdi: (Vesika - 60). 

Selfuıikte l\füfettişi Umum? 
Biiseyin Hilmi paza hazretlerine 

(Mahremdir> 
cLiva dahilinde memurin ve za

bitan ile muteberanı ahaliden ba
zılarının cemiyeti fesadiyeye da
hil oldukları Selaniğe memuri -
yeti mahsusa ile izam buyurulan 
bir zatın icra ey !ediği tahkikatı 
mahremane üzerine anlaşılmış ve 
dahili cemiyet olan kesanın e<a. 
misini muhtevi pusulanın dahi ır
sal buyurulmu.ş olduğu beyanı 
alisile bazı evamir ve vesayayı 
havi 19 haziran 324 tarihli irade
narnei samii fahimaneleri ziveri 
ivdii tebcil oldu. Mezkür pusu -
lada yaln•z Serez eşrafından Ak.il 

ketin senelerdenberi ,.erefile, nL 
muslle yaşamış bir ailesinin üç 
rüknünü o ailçpin ocağını vıknıak. 
şerefini kundaklamak, faziletli 
vatan evlatlarını imlıa etmek pa
hasına bile olsa o da mabeyne ve 
saraya yaranmak fırsatını kaçır
nuyacaktır. 

İstipdat mekanizması, iıısanlan 
ne müşkül vaziyetlere sokuyor -
muş. Fakat ne de olsa mert insaa
lar, dürüst hareket edenler, ideal 
arkadaşlıkları sayesinde bu müş
külatı yine yenebiliyorlarnuş. 

Vekayie avdet edelim. Akşam. 
geç vakit meşrutiyet ilan edilmit 
ahali de dağılmıştı. .. 

Serezdc hürriyetin ilim 
ve Naşit ve Cevdet Beylerin esa-

Bu Sabah LJolandaclan misi muharrer olup mukaddema CJ ~ ve eı, evm Serezde memuren bu-
lunduğum yedi sene müddet zar-

11 temmuz sabalıı kalabalık ~ 
halk, bütün Screz, en büyü~d.,. 
en küçüğüne kadar hükumet av• 
ve bahçesini ve caddeyi doldur • 
muşlardı. Nihayet mutasarrıf baL 
kona çıktı. Meşrutiyetin ilan ve 
kanunu esasinin iade edildiğini bil
diren telgrafı okndu. .J i l • l kl fında mumaileyhimin suihal ve 

ge en erın an attı arı fikirlerine delalet edecek bir güna 
mahsüsatı cakiranem olmadığı ~i. 

·~·urk - Felemenk ticaret anlaş
ması akdi için Holandaya _gidip 
Alman isııali üzerine anlaşmayı 
imzalıyamı11an heyetimiz azasın~ 
dan Merkez Bankası teftiş heyeti 
reisi B. İsmet Aklmyımlu, iç tica
ret dairesi reis muavini B. Ahmet 
Cemil Ron bu sabahki ekspresle 
"9hrimize dönmü•lerdir. B. İsmet 
kendisile ,.i5rüsen bir muharriri -
mize isgalin ilk zamanlarmda çok 
sıkıntı çektiklerini ve Holandadan 
bir av evvel çıkacakları halde Al
manlar tarafından Yize verilmedi
l(inden çıkamadıklarını, Lii Haye 
sefirimiz B. Yakup Kadri ile se
faret memurlarımızın vize işlcrlie 
meşgul olu"' bu11üıılerde memle
kethrtıize döneceklerini söylemis 
ve ııı_ınları iliıve etmiştir: 

- La Have sefaretimiz işlerini 
memurlarımızdao. B. Rıza idare 
edecektir. Holandadaki talebemi
zin hepsi srhhattedirler. Kendile
rine icabeden yiyecek ve yatacak 
yer temin o]unmustur. Bunlar ~rol' 
paralarını aldıklarından yakında 
İstanbula döneceklerdir. 

Holanda hükumet erkanından 
hemen hepsi memleketlerinden ay
rılınışlardır. Yalnız küçük me -
murlar \'azileleri ·başlarındadır. 

Holandada da herşcy vesika ile ve-
rilınektedir. Alm:ın ve Holanda -
!ılar biz Türklere çok ivi mua -
mele etmislerdir. Buna dair size 
kücük iki vak'a anlat:ıyun: 

Balkanlarda 
veni vaziyet 

(B~makaleden devan•) 
nıasasında hal ve tesviye etmek 
yoluna gitmeyi tercih eyliyecek -
terdir. Sovyet Rusyarun da Be~a: 
rabyayı ilhak ile bu hareketını 
kat'i şekilde durdurması mukarrer 
ise Balkanların nizam ve sulhu -
nun bozulmasında menfaati :yok. 
tur Bu takdirde de Almanya, Ital
ya ·ve Rusyanın ~.crh:ıugi b.irisin
den fiili yardım gormıy~n bır Ma
caristan veya Bulgarı.stanın da 
münferiden ve müstakilleıı Bal
kan sulhunu bozmıya ve Roınaıı
yaya saldırmıya cesareti yoktur. 
Ro;..,,uya kat'l surette bu şekilde
ki tecavüzleri silalı mukavemeti 
ile karşılıyacağwa göre belki de 
bu şekilde başlıyacnk olan harp 
bazı ihtilatları davet edecek ve 
Balkanlar ateşe boğulacak; bun • 
dan en başta wüteeavizler zarar 
göreceği gibi İtalya ve Almanya
nın iktısadi ve hayati istifadesi de 
mutazarrır olacaktır. 

Herhalde, bugüne kadar l\1aca
ı·i•tan ve Bulgaristan tarafından 
fiili bir hareket veya talep vuku 
bulmadığına göre gerek Sovyet 
Rusyanın, gerek Almanya ve ltal
yeuın reviziyonistlerin Romanya 
hakkındaki temas ve taleplerini 
hüsnü kabul etmedikleri ve onla
rın da şimdiki halde yerliyerlerin
de oturmayı tercih ettikleri anla
şılıyor. Nitekim, bir .ı:adyo haberi 
Bulgar kabinesinin halihazır siya. 
set ve vaziyetini muhafazayı ka
rarlaştırdığını bildi~mekle bu ka
naatimizi teyit etınış olmaktadır. 
Bununla, Balkanların istikbali için 
hiçbir hadise mevzuu bahis değil
dir, demiyonu. Her ihtimal dai
ma mevzuu bahistir, ancak bu ha
diselerin zuhur şekli, mahiyeti ve 
:ı:amanı Avrupa lµırbinin müteakip 
inkişaf Ş'lkillerine bağlıdır. 

Binaenaleyh, bu inkişafların 
müsbet veya menfi neticelerine 
karsı hazırlılclı, ihtiyatlı ve rpüte
yakln:ı: bulunrnakda devam etmek 
de elbette ki detiı;miyen ve şaş.. 

İsgali takip eden günlerde Ho- bi kendilerinin her vesileden bil
landadan tek şahıs dı.şarıya çıka- .llstifade daima zatı şevketsemat 
rılınıyordu. Ve kiınseve vize ve - hazreti hilafetpenahiye ve hükıi-

b mcti seniyyelerine karşı malen ve 

Ayni balkonda kumandan Ha -
san Paşa, müftü elendi, Ruın met. 
repolidi, Bulgar eksarhı yer al -
nııslardı. Telgraf okuuduktan son
ra alkışlar ve yaşasın hürriyet, ,.... 
dalet, müsa,·at, kanunu esasi nida.. 
!arı ayyuka çıkıyor ve bunlar ara· 
sında müftü efendi metrepolitle ö
püştüler, miiitü onu bırakıyor Bul
gar reisi ruhanisini kucaklıyor. 
Sonra birini bir tarafına, ötekini 
bir tarafına alarak onları birbirile 
öpüstürüyordu. Halkın tezahürat 
ve sevincinin hududu loktu . 

rilmiyordu. Nitekim sefaret aş- be~enen ibrazı hamiyyet ve feda
katibimiz bizim icin vize almak ü- kari eden muteberanı mahalliye. 
zere alakadar büroya gittiği za • den ve aklı başında adamlardan 
man büvük bir kalabalıitın ümitsiz ' 'Oldukları mallım ve binaenaleyh 
bek!estiğini. bunlardan hiç biri • beyan ve istihbar olunduğu veç
nin vize alamad1ğını görmüş ve hile sadakat ve ubudiyete münafi 
dönmek üzere hazırlanmıstrr. La- ve mülkü devlete muzır efki.rı 
kin bu e ·nada büro zabiti ken · mel'anetkiırane taşımıyacakları 
disini rağırarak millivetiııi sor - kaviyyen meczum ve bir de er
mus ve Türk oldugunu öi!rcr,.ilrce babı fesattan olarak yalnız her ü. 
hürmetle avaiia kalkı"l """'erce rü akraba olan mumaileyhirr.m 
bir selam verdikten sonra derhal esamisi zikrolunmasına ı:ıöre ih-

Ahalinin cu ... u.11uru ... "?ll gittikçe ar
tıyordu. Her gün Benligolge, ll<sar 
arkası gibi mesire )'erlerinde top
lantılar yapılıyor. Nutuklar irat 
ediliyordu. Sevinçten ağlıyanlar, 
birbirine sarılanların hesabı yok
tu. Bu coşkuııluklara ba~ka badi. 
seler de karışmaktan bati kalmı -
yordu. Mesela hapisler isyan etti
ler. Söktükleri kapı, çerçeve par
çaları, ellerine geçiı·dikleri demir 
çubuklar ve saire ile adeta Ameri
kan fllimlerinde gördüg;ünıüzün 
hakiki bir sahnesi olarak gardi -
yanları cekilmeğe mecbur ederek 
lıapislıane:ve bıilı:im olmuşlar, hari
ci kapıya kadar dayanınışhırdı. O. 
rada demir parmaklıklı kapınw bi
risinde kalmışlar_. Fakat attıklan 
projektillerle bir jandarmayı da 
başından yaralamıslardı. 

istisnaen vfreleri vaıınustır. barı vakiin bu aileye buğuz ve hu-
ikinci '·ak'a da şudur: Belçika- swneli olan bir menbadan suduru. 

daki talebemizin vaziyetini tet • pek ziyade melhuz olmasına bi
kik kin Holancladan otomobil ile naen isıtlaatı mürevviyeyi müey
Srüksele ı>ıdivord1.tk. Fakat ya - yit elde bir güna delil ve emare 
nımızda •otomobil ile seyahat ve- yo~iken tablu fermudei asafı ef
sikası• yoktu. Bu vesika olmadan hamileri veçhile zayıf bir şüphe 
kat'ivyen dısarı cıkılamıyacağını üzerine kendilerinin kesri kulüp 
>hududa \•akla0 ,rken ö.i'!rendik. Fil- ve haysiyetlerini mucip ve bey
hakika biz hududa geldiğimiz za- nelhalk küftegüyü müeddi ola
man v~sikasız otomobiller karni • cak surette haneterinde taharri -
len "eri çevrıli','Ordu. Lakin hu - yat icrası rehini cevazı illi olamı
duttaki Alman wbitlerine Türk yacağı bedidar ve maahl<za her
olduğumuzu söyleyince zabitler kesin içyüzünü ve amali batın. -
ihtiramla scl:.mla· .. ·ı ııeQmemize yesi.ru bihakkın bilmek dahi müın
müsaade ettiler! .. • kiin olmayıp binaenaleyh gerEk 

B. Ahmet Ct•mil Ron da Holan- mumailehimin ve gerek; memllı·in 
darla iki Türk tebaası Museviden ve sair eşraf ve ahalinin etvar ve 
baska hicbir Türk kal.dmadığıru mişvarları badema bir kat daha 
Bekika ·,.e Holandadaki tale - tahkik ve tarassut olunarak bur.t- (Devamı vıır} 

belerimizin esamisini havi bir !arda öyle bir cemiyeti hainane. !================
listeyi de bera·ber ııetir.!iğini söv- nin vücudü hissolunduğu anda Bulgaristanda Yahudi 
Jern.i~tiı-. 

Moskovaya gi
den Yunan sefiri 

(1 inci sahifeden devam) 
len normal ve dürüsttür, Avrupa
daki l,ıugünkü vaziyete nazaran 
şayanı memnuniyettir, diyebilirim. 
Bu münasebetleri daha ziyade tak
viyeye ralışaea~n. 

Balkanlardaki vaziyete gelince, 
o kanaatteyim ki, Avnıpanın bu 
kıt'aswda muallakta bulunan me
seleler, kuvvete müracaate hacet 
kalmaksızın sulh yolile lıalleılile
bilir. Bulgaristanda vuku!' gelen 
muhtelif nümayişleri ciddi telikki 
etmemek lazım geldiği kanaatin -
deyim. Bilakis Bulgar hüki'imeti. 
nin sulh davasına müzaheret et -
mekten kat'iyyen fariğ olmadığı 
ve bitarailıktan ayrtlmıyacağı yo
lundaki resmi beyanatına itimat 
etmek dalıa muvafık olur. Vazi -
yette bir değişiklik olduğunu tah
min etmiyorum. 

Besarabya meselesi sullıaıı hal
ledilecektir. Zaten gelen haberler 
de bunu teyit etmektedir. 

Yedek subay· oku-luna 
sevkedileceklcr 

Besiktas askerlik ş1.tbesinden: 
1 - Orta askeri ehlivetnamesi 

ıbulunan lise ve daha yüksek mek· 
tep mezunları 1 temmuz 940 tari
hinde yedek subay olnıluna sevke
dilecej!inden bu tarihte şu.beye gel
meleri. 

2 - Gedikli erlbaşların künye -
!eri tetkik edilmek üzere hemen 
şubeye müracaatları ilan olunur. 

mıyan tek tedbirdir. 
Diğer taraftan Bulgarlar ve Ma

carların hudutlarda yeni tahşidat 
yaptıklarına ve hatta Bulgarista
nın seferberlik yaptığına dair de 
havadisler vardır. Eğer, bu haber
ler evvelki güne ve düne ait vıızj.. 
yetlerin serpintisi değilse Balkan
larda ve Romanya va:dyetinde ye. 
ni yeni hadiselerin de sül"'atle zu
huru beklenebilir. 

'ETEM iZZET BENİCB 

icrayi mefasit ve tesvilat eyle - aleyhtarlıgw 1 melerine meydan ve imkan brra-
kılmıy arak mütecasir ve mensup. Bu sabahki konvansiyonel treni 
!arının derhal alız ve "iriitilı,> ce- ile 9 Polonyalı.mülteci ve Bulga
ızayi sezalarının tertibine müsaıe- ristan Türk tebealı bir Musevi ta. 
at yolwıca eltaf ve itafı hüma- lehe şehrimize gelmişlerdir. 
yunlarile perverde olduğumuz za. Bu talebe, Bulgaristanda da 
tı me!aiksernat hazreti hill.Ietpe- 1\1• >evi aleyhtarlığı yapıldığını ve 
nahiye karşı mütetahtimi zimmet l\1usevilere eziyet edildiğinden 
menılftkiyet bilinerek ana göre tahsilini bırakıp geri döndüğünü 
ley!ünehar çalı.şılmaktan hali ka- söylemişti,r. 
luımıyacağı derkar ise de yine i- İsveç, Norveç ve Amerikan va
fayı muktezası merhun iradei ce- purlarınd.a makinistlik yapan İs
lilei düsturu azamileri bulunınak- mail de ayni trenle ~brimizc gel-
la olbapta. ıniştir. 

28 haziran 1324 Mumaileyh Norveçte açlık hü • 
Serez mutasarrıfı küm sürdüğünü ve kendisinin bu-

Reşit lunduğu İsveç ll"misinin Almaıa 
tayyareleri taralından bombardı

Şüplıe.sizJ Hüseyin Hilıni Paşa man edildiğini, fakat bilahare İs -
da Naşit, Akil ve Cevdet Beyleri veç bayrağını görünce Alman tay• 
babam kadar değilse bile çok iyi yarelerinin uzaklaşarak bombardı
tanır ve cemiyetten olduklarıw manı kestiklerini söylemiştir. 
bilirdi. Fakat ınabeynden kimbilir Ayni trenle 5 kişilik bir muhacir 
ne şekilde bir tazyik görmüş ol- dilesi de şebrimize gelmiştir. 
malı ki, 19 haziran 1324 tarihli --<>-mahrem tahriratın.ı yazmağa mec-
bur kalmıştı. Kalay ve nışadır karları 

Babama gelince; bu zevatın her bu sabah ilan edildi 
üçü de arkadaşları idi ve her birini 
ayrı ayrı severdi. Kendilerile ay- Fiat murakabe komisyonu bu-
ni aile efradı gibi görüşülürdü. gün de Vali muavini B. Halılkun 

Bu, evvelce yazdığımız gibi, sal.. reisliğinde toplanınıstır. 
tanat devri ricalinin ahlaki duru- Kamisyon kalay için toptancılarlll 
munu açıkça gösteren misallerden fiatlara azami yüzde 15, peraken
biridir. decilerin yüzde 10, nişadırda top.. 

tancıların yüzde 20 • 25 ve peJ>ersaadettcn bairadei seniyyei 
cenabı padişahl bir zat memnri- rakendecilerin yüzde 20 kar payı 

t . hsusa ·ı · 1 ilave edebileceklerini tesbit ve bu ye ı ma ı e ızam o uııuyor.> 
Tabii gittiği yerde bunu işiten ah- sMı&.h ilan etmiştir. 
Iıiksız zümre, hemen etrafını san
yorlar. İstemediklerini istedikleri 
gibi ganırnazlıyorlar. Şimdi sıra 
bairadei seniyye i.t:am olunan zat
tadır. İşittikleri.ne kendisi de bir 
siirii ilaveler yaparak bir mcmle-

ZAYİ 
Kamyonwmızun 4031 numaralı 

ıplfil<:ası zavi olmuştur. Yenisini a
lacal!ıımıMan eskisinin bü:kınü 
,.oktur. 

İzzet ve Saim Özkurşun 

...... KA GITÇILARA---
TOPTAN ve PERAKENDE 

Ambalajlık iade gazete kilğıtları bundan böyle müteahhide 
verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkan
l~cakbr. 

Talip bulımanlarm her hafta Pazartesi günleri salıalıleyin saıll 
t - 11 arasında gazetemiz idare müdürlüğüne müracaatları. 
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SATIŞ İLANI 
fıtanbul dördüncü icra memurluğundan: 

7.elıra tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23194 jJtraz numarasile borç 

alınan paraya mukabil birinci de-ecede ipo1ek gösterilmia olop borcun ödenme

~den dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafmdan 

(1200) lira kıymet takdir edilmiıı olan Kasımpaşacla Yahya Ketbüda mahalle

..ınln Yağ!wıe ıokğında eski 5 yeni 21 No. Jı ıağı Sıvacı Jllebmet hanesi, solu 

Tevfik hanesi ark.ası Bekir sıtkı hanesi, önü yağhane sokağı ile ı;evrili bir abp.p 

evin evaa.:f ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

İl<i basamak kırık malta dlifeli merdivenden çfmento raplı ta'1ığa girıldikte 
•~da zemini çimento döşeli bir yer odası ve ittisalinde zemini çimento döşe
li ve aydınlık yerinde ocağı ve bir kuyusu bulunan bir mutfak mahalli var<lır. 

Biriııci kat; Bir sofa üzerinde biri dolaplı iki oda bir haliidır. 

tlst kat; Dolaplı bir sofa üzerinde iki oda, bir bala ve üzeri çinko dllie!i 
bit- tarasdan ibarettir. Binanın heyeti umum.iyesi ahşapbr. 

Mesahası: Kayden 85 sıra ve bilınesaha 37 metre murabbaıdrr. ' 

Yukarıda hudut, evsaf ve maahası yazılı gayrimenkulü.o tamamı açık arttı:r

'IUlya konm~ur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma eartnamesi 8/7 /1940 tarihinden itibaren 

938/1207 ~o. ile İstanbul 4 CÜ icra dairesinin muayyen numarasında herkesin 

görebilmesi için açıktır. İlfuıda ya2llı. olanlardan fazla malumat almak istiyen
ler, iıbu prtrıameye ve 938/1207 dosya numarasHe memurjyetimize müracaat 
etmelklir. 

2 - Arttırmaya !ııtirak için yukarıda J'll%llı loymetin yüzde 7,5 uğu oisbe-

tlnde pey akçesi veya milU bir bankanın teminat mektubu tç_vdi edilecektir. 

(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaltlılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sablpleri
oin ıayrimenk.ul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dajr olan iddia

larını ifbu ilAD laribinden itibaren yirmigün içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde baklan tapu sicili ile sabit 
olmadıkça satıı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Göaterilen günde arttırmaya i~tirak edenler arttırma ıartnameainl oku

muş ve lüzumlu malUmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - aGyrimenkul 8/8/1940 tarihinde perşembe günü ••at H den 18 ya ka
dar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda üç defa bağmldıktan annra en çok art

trrana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhmmen k:cymetin yüzde 75 joj bul
maz veya satlo .i:stiyenin alacağına rüçhanı olan diğe-r alacaklıJar bulunup da be

del lımDhrrın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan .taz-
1.Qa çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırIJli 15 gün daha 
tmndit edilerek 23/8/1940 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
4 üncü icra memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüç

ı.oı olen diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin ed ilmiş alacakları 

~ mla7ıı çıkmak fQl'tile, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 

- - ibale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 
1 - Gayrimenkul k:endisiııe ihale olunan kimse derhal veya verilen müh

iet içinde ~ veı:mt!SSL ihal~ karan tesholunarak kendisinden evvel en yüksek 

a.l.ifta bulunan kfınse a.rı::etmiş olduğu bedelle alroağa razı olursa ona, razı ol

mu ~ truluomazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya. çıkarılıp en çok 

arttı.t:Jlllk fllıale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den 

.ilAI> 1JiUD8'ı!lik faiz ye diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriye

dmhı:!e .-ıııt laNil ohınur. (Madde 133) 

7 - .. ".ha arttınna bedeli haric:iDde olarak yalnu tapu ferağ harcım, yirmi 

ıeınelfı'i: •aiot taviz bedelini ve ihale karar pullarını vernıeğe mecburdur. Müte

rakim -1].er, ten'llrat ve tanzifat ve tellaliye resminden mütevellit belediye rii

lllSMJ Te müterakim vakıf icaresi alıcıyaait olma!ıp arttırma bedelinden tenzil 

olumır. 

İşbu pyr! menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 4 üncü icra memur
ıu.tu odamıda ilbu llfın ve gösterilen arttırma liartnarnesi dairesinde satılacağı 

llln olunur. (5464) 

Devlet 
'-

Demiryolları ve Limanları l~letme 
U. idaresi ilanları 

,~ Muhammen bedeli 3850 lira olan 2 kalem Autraeriyen ampuller 13/8/1940 

ah günü saat 15 de kapalı zarf usulli ile Ankarada idare binasında satın alına

cakbr. 
Bu ife girmek Jstiyenlerin (273,75) lirlık muvakkat teminat ile kanunun ta

yin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni ciln saat 15 e kadar komisyon reisliğine 

vıermeleri llz.ımdı.r. 

Şartnameler parastz olarak .Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşa.da 

teeellüm ve sevk ıenJğinden dağıtılacaktır. (5429) 

lıtanbul fiat mürakabe komisyonundan : 

Kalay ve nişadır fiatları 
:ı numaralı ııtn: 

j'ilemlekeün en yüksek cıkuyucusu 

Bayan MUALLA 
Kemani SADİ 

ÇUBUKLU 
Her PAZAR 
gazinosunda 

Ayrıca: Haiız BÜRHAN riyasetindeki mükemmel SAZ heyeti ve okuyucu 
bayanlardan NEVZAD ALTINOK, BELKİS ALTINOK, SAADET ve ar

kadaşlar1 iştirak edeceklerdir. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1 aıdet 2000 liralık = 2000.- lira 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l 4ubat, 1 mayıs, 
l ağustos, 1 ilruıciteşrin tarih· 

litl!ll!l 
l ı- Dalga Uzunluğu: -

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 1%0 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 2~ 

Her gün, öğlenleri 19.74 metre/ 
15195 kilosikl TAQ ve akşamları 
31.7 metre/ 9465 kilosikl TAP kı
sa dalga . postalarile yapılmakta 
olan: 
ECNEBİ DİLLERDE HABER

LER NEŞRİYAT PROGRAMI: 
Birinci servis İkinci servis 

hanca Saat 12.00 Saat 17.30 
Arapça • 12.15 • 17.45 
Ellence • 13.45 > 18.45 
İnl?ilizce • 14.15 > 21.15 
Fransızca • 14.00 • 21.00 

• 
Saat 18,30 Program ve memle-

ket saat ayarı, 18,05 Müzik ('Pl.) 
Hl,30 Müzik: Radv' Caz Okestrası 
(Şef: İbrahim Ö2'1(ür) 19,00 Ko -
nuşma. 19,15 Müzik: Saz eserleri 
ITürk musikisi) Calan!.ar: Hakkı 
iDerman, Şerif İçli, Hasan Gür, 
iHa.'lld i Tokay. 19,30 Müzik: Halk 
türküleri. Azize '!'özem ve Sarı · 
iReceb. 19,45 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri, 20,00 Müzik: 
Fasıl heyeti (Türk musikisi) 20,3U 
!Konuşma (Günün meseleleri). 
20,50 Müzik (Türk musikisi). Ça
lanlar: Fahire Rersan, Cevat Çağ
la, Refık Fersan, Fahri Kopuz. 
1 - Oku:\'an: Mahmut Karındaş. 
11 - Okuyan: Radife Erten. 21,20 
Serbest saat, 21,30 Konuşma 
(Radyo gazetesi) 21,45 Müzik: 
Kücük okestra (Şef: Necib Aı; -
kın). 22,30 Meıınleket saat ayarı, 
ajans h!>berleri, ziraat,esham tah
viiat. kamb'-·' - nukut ıborsası (fi
at). 22,50 Müzik: Okestra prog -
ramırun devamı. 22,50 Konusma 
(Ecnebi diılerde - Yalnız kısa dal
f[a postasile) 23,00 Müzik: Cazlbant 
IPI.' (Saat 23.20 "e kadar yalnız 
uzun dalga ile) 23,25 - 23,30 Ya-!erinde yapılır. B 

11 
il rınki proE!ram vekapanış. 

---mıım---...-----·--ımı::. l \ or. Hafız Ce.maı LOKMAN HEKiM 

1 

YENİ HAYAT 
Türikiyede nefasetile şöhret 
bwan iıaıkliki VV! esas YEN1 
HAY AT karemelalaın lıCırdir. 

O da ABDÜLV AHİT TURAN 
mazıl<a<;ıdır. Kalıvecilıeır iqi.n 

nefis lolrumlarmıız vardır. 
adrese dikkat: Galata Necatıöey 
caddesi No. 92 Telefon: 40058 

1559 Hicri 1 13lSG Rumi 
Cemuilevvel Haziran 

22 16 
1940, Ay 6, Gün 181, Hıdrr. 55 

29 Haziran CUMARTESi 

Vakitler Va.ı:ati 1 Ezan! 
Sa. Da. Sa. Da. --

Güneş 4 31 8 46 
Öğle 12 17 4 32 
İkindi 16 18 1 33 

Akşam 19 45 ı:ı 00 
Yam :ıı 48 2 031 
tmsak 2 11 6 26 

1 

1 ASKERLiK İŞLERİ 

ADİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 ___ 1 

yene saatleri: 2'.S - 6. Tel:. 2~~ 

Fatih ikinci sulh ihukuk ha'kim- ı 
liğinden: 
Eleni: Samatya<la Tramvay istas
yonu karşısında T'Olis Kemal karısı. 1 

!-Jazil)e tarafından aleyhinize 
ikame edilen 103 lira 93 kuruş ala
cak davası için ilanen yapılan teb
ligata raihnen muayyen ı;ünde da
vete icabet etmedii!iııizden ıbu ker
re hakkınızda .gıyap kararı çıka -
rılanasına ikarar veri1miş olup 

336 doğumlular ıİnahkemenin rnuallük .bulunduğu 
Bakırköy yerli şubesinden; 17/7/940 11ünü saat 10 da mahke-
1 - 336 doğumlular ve bu do- ~ve bizzat veya ibilveka!e gel -

ğ·umlularla muameleve tabi olan rnedilriniz takdirde "'Vaıbınızdıı 
doihıımluların son yoklamalarına hüküm verilece'1i tebli11 makamına 
l/7.'940 tarihinden fübaren baş - kaim olmak üzere işbu gıyap ka-
lanacaktır. rarı 15 gün müddetle ilan olunur. 

2 - Yo:klamava her gün saat 940/148 
dokuzdan on ikive kaıdar şube bi- DOKTOR 
nasında devam edilecektir. 

3 - Hal14'(i rnahallerin lıan.gi ın;-ı Feyzi Ahmet Onaran 1 
ne kadar vnklmalarının devam e- Cildı'ye ve zühre' · .. tehassıs .. ah A ,,_ . ... ·1m· . vıye mu ı 
deceı?ı rn • allata teulig e<h ıştU:: Adres: Babıôli Cağaloğlu yo-

4 - Alakadarların vaktınde mu- ~u köşesinde No. 43. Tel. 23899 

KOK FIATLARI 
Eti Bank Ereğli Kömür İşletmeleri 

Müessesesinden : 
2/12889 No. lu Hey'eti Vekile kararile tasdik edilen 5 N~· 1~ 

Koordinasyon Hey'eti karan mucibince kok kömürü işlerıPls· 
tanzimi müessesemize tevdi edilmiş olduğundan, Ankara, j)e 
tanbul, İzmir ve diğer tehirler icin tesbit edilen satış fiatıar 
nınumi satış şeraiti aşağıda bildirilmiştir: ' 

1 - FİATLAR: (Karabük, Gazhane, Sömikok için '}'olJU 
ayni fiat 'J'. v 

ANKARA 
Asgari bir vagon. hamule senedi üzerindsıki D. D. 
Yolları tartısı mucibince olmak üzere müessesemi. 
zin veya müessesemiz ıcraitinde çalı&acak olnp Be
lediyece gösterilecek tali depoların satış fiatı 
Müessesemizin merkezi depohtrile yukarıda tavzih 
edilen şekildeki tali depolarda müşterinin vesaitine 
teslim - satış fiatı (Gazhane deposu merkezi depo
muz mahiyetindedir.) 

İSTANBUL 

Müessesemizin ve yine müessesemiz şeraitinde ça
hşacak olup keza Belediyece gösterilecek tali depo 
sahiulerinin deuolarında ve gazhanelerde müşteri
nin vesaitine teslim 
İZMİR 

Alsancak'da Belediye gazhanesinde müşterinin vesa· 
itine teslim (İzmir kok satış işleri İzmir Belediyesi. 
ne verilmiştir.) 
DİGEJ!_ŞEHİRL~ 
Bu şehirlere Banka tarafından satıılar ancak (Fobı 

ı4·--

yapılabileceğinden fiatlar şöyledir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabük 
NOT: 

Sömikok 
16.10 

Karab~ 
21.60 
1s.50 

Bıı şehirlerde Kok almak istiycn satıcılar, eğer o şehir il•~ 
lediyesi Etibank'a bir bayi göstermemişse kendi namlar':" 
serbestçe sipariş verebilirler. Ankara, İstanbul, İzmir bari~·~~ 
deki askeri makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı ıçı 1 
kok kömürü almak istiyenler Ankara'ya Etibank'a müraca•b 
ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku sat;ş fiatı yukarıdaki fÔi 
fiata nakliye ve ton başına muayyen bir karın ilavesile ınaba 
Belediyelerce tesbit edilecektir. ta· 

Yukarıda mevzuubahis askeri makamların ve kıtaatın . 
lepleri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına göre tes).ilıl 
edilir. ·ıe 

İsb<ınbul, İzmir ve Ankara'da Etibank merkezi depoları i 
Gazhaneler ve Etibank şeraitinde çalışacak, yani onunla aY0r 
fiattan satış yapacak olup Belediyece gijsterilecek tali depola• 
haricinde kalacak semt depoları keza Belediyelerce gösterilir v 
bunların satış fiatları mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: Telefon 1'0 • 

ANKARA: Etibank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi 3006 

İSTANBUL: EREGLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ KO:K 

-SERVİSC(Tophane İskele Caddesi No. 28) 4476! 
ZONGULDAK: .Ereğli Kömürleri İşletmesi Kok Servisi 14 

DİGER ŞEHİRLER: Etibank Umum Müdürlüğü Tica-
30o6 ret Şubesi - Ankara 

3 - TALİ DEPOLAR: Tali Depo adresleri Belediyeler tıı· 
rafuıdan ilan edilecektir. 
4 - TEDİYAT: Kok bedelleri tamamen peşin olarak tediY• 
edilecektir. 
5 - TESLİMAT: 

Resmi devair ve müessesatın derhal bağlantılarını yapınala~ 
rı ve ihtiyaçlarını azami 31/10/1940 tarihine kadar tesellüm •ti 
meleri mecburidir. Aksi takdirde müessese taleplerinin vak 
zamanile is'af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara ve İstanbulda kalörifer tesisatı bulunan hususi bİ118 

sahipleri ihtiyaçlarını mahalli Belediyeler vasıtasiyle en ıı•Ç 
lS/7 /940 tarihine kadar müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ:_ 

Ankara, İstanbul, İzmir için her cins kok kömürü için tel> 
satış fiatı kabul edilmiş olduğundan bunların sureti tevzii hal>· 
kında tanzim edilmış talimatname mucibince tevziat yapıla • 
caktır. Hususi tevzi ~artlal'l aşağıda gösterilmiştir: 

Kalöriferleri olan resmi devair ve müessesat, apartmaıı ve 
&air binalar Karabük ve bir kısım Gazhane koku kullaJI•• 
cak, mütebaki Gazhane kokları Gazhanenin bulunduğu senı· 
tin ihtiyacına tahsis edilmiştir. 
Sömikok, talep edildiği ve stok vaziyeti müsait olduğu ıaJı· 
dirde, sobada yakılmak üzere mübayaa edeceklere veril•· 
cektir. 
7 - STOK: 
Ankara, İstanbul ve Izmir'de talepleri karşılıyacak nıiktaf• 

da stoklar tesis edilmiş olduğundan ihtiyaçların sırasilc kar~ı
lanması itin a!Akıwladarm yukarıdaki adreslere müracaatları· 

1 
Kala:rın maliyet tlatına toptancılar tarafından azami ıayri safi yüzde 15 

l!Oftkendeciler tarafından azami ıayri o:a!i yüzde ı O kalıp nişadır için toptancılar 
IJınıfından azami gayri safi yüzde 25, toz nişadır için azami gyri safi yüzde 20 

•• her ikisi için perakendeciler tarafından azami a:ayri safi yüzde 20 kar zamnu

am komisyonumuzca muhik görüleceli ve bu maddelerde toptancı ile peraken 

'9ci arasında mutavassıt için kAr payı kabul edil.rniyeceği il!in olwıur. c5457> racaatları ilan olunur. · 
~ 

\,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=i'":'.'=::'.'.:::=::::=::::::::~:::===~::~:::::::~:::::=;:;::=;::~i-:::'.=::~::=::::::=::::::~:=ı===;:::~::=~~~:::::;;::'.:'~ı===:=:::::=::::::~::.;:.ıii~ \{ ]' Bu yü2den bana güceni'ktirler. tevkife mecbur olmuş. Fakat ben.. suvar bey! Nebahat hanımın Sa- $ehsüvar, Sadinin tevkifhane - Bereket versin ki, henll 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıl':ı yer: SON TELGRAF Matbaası 

~'il H 1Rs1 z Ki M ? il ~ bolanZa~~~Y':''::ı~~ı;:-; b~~ı!~:; olduğ::~kan~iz, de~fı~\~~. h~;~ ~~~/az~!tı~er~~ va;Özoy!:u:; ~~~b;~.masıru neden istemiyordu se ~e~::!~ Şekip Bey var ):~ 
~ mecbur değildir ya. Bu da bir te- mi? ,ı?ihi geliyor bana. Jf _o, yabancı değil. Haydı Y 

, sadüf eseridir. Ya bulunur, yahut - Evet, Onun bu i~te bir ala- - Bana da öyle geliyor, dos. • na git de, yalnız kalmasın·· ,sıııl 
(._Yazan: Iskender F. SERTELLi Aşk ve macera romanı: 49 bulwınıaz. kası olmadığını sanıyorum. tum! Makul düşünen insanlar Ziyafet gecesı Nebahat istemiyerek, re 

- Evet am]Jla, bulacağımı va- Şehsuvarın canı sıkıldı. O,mü- ben bizim gibi muhakem.e eder- Şekibin yanına gitti: 
detmı.·tım· de... tı d ' s d' · ad b t !er. Polıs' , Sadiyi bırakırsa, vazi- Neriman hanımın köşkünde. B · b f d ~ Nasıl oldu, beyefendi? dedi. teslim etmezsem, bu yılın re;ıer- , en ıs a mm o sır a ser es - onıur, eye en i! ere' 

tuvarına tıirınez ve kulunuz bü- - O halde neden sözünüzde kalarak, köşke dönmesini istemi.. fesini tamamen ihmal etmiş olur. .Akşam... - Bonjur hanımefendi! fJ ~ti~ 
\~:;~~ m~ai,bolan ger • tün yıl sıkıntı çekerim. durmadınız? yor, Sadi gelirse, Neriman hanım- Böyle bir ad~ın aHe içine, dce- Nebahat ıO gün bir arkadaşının lerdesiniz?. Misafirlerinizi un 

_ Hayır. Bulunsaydı, bunu, _ Bu yüzden mi geÇiniyıırsu.. - Duramadım, çünkü, hırsız- la başlıvan münasebetinin zayıf- miyet içme uşmesıne mey an evinde otururken, duvarda'ki tak- nuz mu a canım?. "it 
nuz? 1ar ğ ıdı lıyaca ,.. anıyordu vermemelisiniz! vim "Özüne ilişti: bil'' " fiiı>hesiz ki her kesten öııee siz ço a ·· ı;;.ını s · " . - Hayır efendim. Acele 'Jll'e 

duyardını:~! - Değil amma, bu yıl b~e Şehsuvar gülümsedi: - Fakat ben, onun ibu işte par- - Kat'i surette eminsiniz de - -Afı ... Bugün cuma ... Geciktim vardı da. Maamafih henüz Jıı 
_ Ne münasebet! Bendeniz bu bunu karşılık olara'k: koydum. - Bu da ne demek? Gerdan. mağı olduğuna kaniim. Hele İk- mek, onun gerdanlığı <;aldığına?. · diye annem küplere binmiştir. !er de gelmemiş .. 

günlerde nadiren evimden dıı;arı - Ne diyorsunuz, monşer? Bir lığı, bir kaç kişi birden el birliği bal ile uyuştuklarını duvunca.. - Şüphesiz ... Şijphesiz ... Sadi- Hemen yerinden fırladı ... Ar • Şekip güldü: . elıt'i 
çıkıyorum. Onları çoktan beri ı;a.irin, büt.;e ile yaşad.ı~ı ilk ile mi çalmışlar?! - Evet. İlk.önce ben de böyle nin yüzüne karşı da •Sen bir hır- kadaşile vedalaşarak köşke k~tu. _Bendeniz de çok erken!!. 
zıördüğüm yoktur. defa duyuyorum. - Hemen hemen onun gibi bir tahmin etmiştim. Lakin, İkbalin sızsın!. diyebilirim. Güneş henüz batmamış, misa • şim galiba. ·ıtlt• 

_ Ben tesadüfen dün görmüş- - Ben öyle mevhane köşele- ııey.. sattığı gerdanlık, bizim aradığı- - Şurada biraz oturmak iste • firlerden ressam Şekipten başka - Yok canım.. Tam va~' pe' 
tüm. Yarın ak.şanı Neriman ha- rinde sızan şairlerden değilim, -·Tuhaf şey! Hiç te böyle hır· mız .gerdanlık de~lnıiş. mez misiniz?. henüz kimse ııelmemişti. Annemin diğer davetlileri de 
uımın yemeğine davetli olduğu- azizim! Hesaplı, kitaplı çalışma- sızlı.k görmemiştim. - Aman, ne diyorsunuz? Ben, - Çok işim var, Cemal Bey!. $ekip, ·bahçede, havuz başında redeyse J(elirler. . 
ııuzu öğrendim. yı ve muntazam yaı;.ın .~.> 1 seve- - Ben de - sizin Cbi - görme- Sadiden çok şüplıelenivordwn. O, Beni mazur görünüz. Zaten ben yalnız oturuyordu. Nebahat bir koltuğa oturd11 

_ Evet. Yemeğe çağırdılar.. rim. diğimi itiraf ederim. Çok garip ikalevi içinden fethetmesini bilen yıldırımdan çok korlıcarım. Sizinle Nebahati, annesi ıpencereden _ Çok oldu mu ne]e!i?. 
0 
... c' 

Vaktim olursa, ı:.ctecei!in1. - Ne olursa olsun, yarın ak- bir şey. Her gün biraz daha mu- bir hilekardır. Hem kızcağızın fazla konuşunca, yıldırımla vurul- aiirdü; _ Hayır. Beş 0~ .dakika ;· ~ 
_ Bu ne meşı<ulıyet, beyefen. &aırıki zıyafeti kaçırmak doğru ammalaşıyor .. Meseleyi aydınlat. gerdanlığını .dolapla- çaldı., hem mu.ş gibi, üzerime bir sersemlik _Neredesin kızım? Bu kadar f(eldim. Bq.şka kimler geleCe 

di! Mühim bir roman ını yazıyor- olmaı.. Ber.i davet et;elerdı., mu- mak için, hangi çareye baş vur- de kıza abayı yaktı. eöküyor .. Allaha ısmarladık. Baş. alakasızlık olur mu• Bugün mi caba?. eıl1I 
...... • hakkak ki en müh' ım· •

0 •erl1Ill de dumsa, boş çıktL Ha"l• Nebahatte ""'zu" oldu ka bir eün a-Orü.,;;r,üz in<0aJlah.. saf' 1 · l •· :· t - • sunuz yo......... ._ - " "v - •- --. ır erım ge ecegı.nı unu tun mu _ Vallahi biJ.mjyorum. j\~'~9 ' _Evet. Bir yazı işi .. Fakat, ro- bırakıı-, .ı;~lirdim. - Ya mühendis Sadi .. ? Onun ~a inanıyor musunll%? Cemal Bey fazla :ısrar etmedi. yoksa?. nıalüm ya arasıra dostıarıJJI P 
man det:!. Manzwn piyes yazı- - Davet etmediler mi? mekuf olduğunu söylivorhır.. - Elbette, Nebahat, ondan baş- O, Şehsüva:tdan alacağını alınıştı. Nebahat bahçeden cevap verdi: 1 ' ıtlı l' 

D "'bed · •· - Havır. Bilakis selam bile _ Müdu··riyetteki ,,haı~ri m~ •--·mı duş" ünmüyor, ondan b··'"· G"'· ,.;;1 İ tır ar ... Hep birlikte yeın o• :vurum. aruz ayıe verecegun. .. ~ """ ........- - ~ ....,e... - elsi ile l8fa dalmıştık, anne- rnek, konuşmak ister. Birkaç 
Sö:ı: verm.İ!jtlm.. Vakit kalmadı. vernıivorlar. Talileri cok çetin. murları., onlar üzcrın~ baZl iz- sına iltifat bile etmiyor. Diyerek., Karaköyden kolundan cii'im!. Vallahi unutuvermi.şim... tunu çaiiırmı.ş ... İşte 

0 
kadar·,. 

On bel iÜıı içinde eseri.mi bitirip miş .. Genlar.ı.lıl:ı ballı bulıımadık. !er bulnn~... Müddeiumumilik ,_ - Bu sözünüz çok doğru, Şeb- çıktı ... ayrıldılar, ~ ,geldim işte. fDevaJlll ~ 

• 


