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ETEM İZZET BENİCE 

Romanya ordusu, bugün öğle · üzeri Sovyetler 
Birliğinin istediği araziyi_ tamamen tahliye etti 
Romanya, Sovyetlerin ilk taleplerini genişleteceği kanaatinde bulunuyor 

Bulgaristanın ve Macaristanın milli taleplerinin umumi sulh 
müzakereleri esnasında göz önüne alınacağı tahmin ediliyor 
M-liatemlekeler
den hayır yok! 

ı>uriye ordusu &ibi ıimali 
Afrika ordusunun da silih
bnru terketmesi takdirinde 
•yeni Fransa> ümidini ter .. 
Jı.etmek ve harbin inkişafın
da yeni bir istikamet bekle

Yeni huduttan 30 kilometre kadar lngiltereye karşı yapıJacak Alman 
Romanya topraklarından içeriye taarruzunun günü yaklaşıyor 
giren Sovyet kıt' aları geri alındı Mütareke komisyonu bu sabah mesaisine başladı 

mek lazımdır. - -:zz 

1'uaıı: ETDt tzzET aJCNlCJE 

General de Gaulle Londrada 
' .Fransız milli komitesi. ni teşkil 
etti ·ve İngiltere de bu teşekkülü 
tanıdı. Yani, İngilizler nazarında 
Ü Gaulle hür Fransıdarın, mu
luvemete devam edecek Fransız. 
ların (elidir. . . 

De Gaulle • bu Jı.omiteyı teşkil 
ederken hic ~üphesiz en başta ken
ıll byaruna, •yni zamanda da bu 
!ayan ve muknemet ı:wıu~u taşı
r•cak elemanlara ıovenı)·ordu. 
Bu elemanlar donanma, hava Jruv
Yetleri, müstı:ınlekeler ve Fransa
..., İnsiltereye geçecek •ubay, 
teknisyen ve erlerdi. 

Aııcak, ıelen haberlerden sün 
ıeçtikce bu teşekkülün manen n 
maadeten zifa düştüğü görülüyor. 

J B~lgrLl' 
Js LAVYA 

' '· 
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~·"\.: 

.300 Mil 
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Macarların Romanyadan geri istedikleri yerleri gösterir harita 

Donanmarun ne halde bulun -
•ulu mechul olmakla beraber en 
lıaşta Suriyedeki başkumandan 
ilk kararına raimen mukavemet
ten vazgecmi' ve mütarekeyi ~-
1ıul ettiiini Peten hükumetine bıl
dirmiştir. Şimali Afrika başku -
m•ndanının da mütareke~e muta
nat ıösterecei!ini bildiren haber
ler vardır. Herhangi bir Fransız 
h.va kuvntinin de İngilizlerle Londra 30 (Hususi)- Bükrcş - ne kadar uzandıkları, l\loldavya- sında Romanya hükumeti tekrar 
blılikte harbe iştlıak ettiği bilin- ten ıelen malfımata göre, Besa - da DoHryo ile diğer bir şehri al. Berlin ve Roma hiikümetlerine 
memekte, işitilmemektedir. Sade- rabya ve Bükovinada Sovyet i§ • dıkları bildirilmektedir. Sovyet or- müracaat mecburiyetinde kalmış-
ce cenubi Afri~a Fransızlarınınk cali devam ediyor. İşıal yarın sm- dusumın işgal ettiği bu yerler bü- tır. 
de Gaulle'e bir mesaj ııönderere •t 14 de tamamlanmış olacaktır. yük bir stratejik kıymeti haiz bu- Gelen haberlere göre, İtalya ve 
harbe devam kararını verdikleri Ancak bazı motörlü Sovyet kıt- )un maktadır. Almanya hükumetleri Sovyet ileri 
haberi vardır. •ları, Romanya hükumetine ülti - Sovvet mehafili, ~mdilik bunun hareketi de\·am ettiği takdirde, 

Tatoliterlerin nihai zaferi kazan. matomla birlikte verilen haritada yürüyüş icaplarından olduğunu müdahalede bulunaeakları hak -
dıkları takdirde Fransız mU..tem- cösterilmiş olan hududu bazı nok- ve bu kıt'nların geri çekileceğini kında Roman:ı;.a hükumetine te _ 
lekelerini ne tarzda paylaşaukla- talardan ıeçmişler, Herta mevkii- bildirmişse de, bu vaziyet kar~ı- (DEVAMI 3 üncü sahifede) 
•ını, Suriye, Tunus, Cez~ir, F~s! ı----·-------------------------------------
Somali Senegal ve oaıre · cıbı 
müste;.,lckelerden hanıilerini 

Fransaya bırakacaklarını ve ban
ıilerini kendi nam ve hesaplarına 
alıkoyacaklarım bilm~yoruz_. Fa-
.kat, nihai zafer takdirinde Jtalya 
Ak denizi kendi denizi ) apmak e-
1nelinde olduğuna ıöre Akdeniz 
ınhilindeki bütün Fransu müs -
temlekelerini kendi payına ayıç. 
mak gayretine düşecektir. Hatta, 
cenubi Fransayı dahi bu müstem
lekelerle birlikte makdinmi) c ça

ifll hşacaktır. 
Aksi halde, Fransızların Alman

yadau s1kı !emir.at almış olmaları 
·B·' ve hatt_!iı nıüstemlekelerin kendi
srıl luinden alınacai;ı üzerinde şim

diden gi;li bir anldşma yaıımı~ ol. 
.ııJI maları gerektır. l:ğer, bu ; •ı>ıln ... -

nıışsa Peten hükiımeti kad•~ müs
temlekelerdeki, d<.nanmadaki, ha

re. ·u knvvetlerinılt·ki FransızlArnı da 
1 manevi bir pcfr,~nlık \'C bıtkinlik 

haırti içine dü~nıiiş bııhındukl•rıııı 
~~ lınbul etmek hiz;nıdır. Nit<kim, 
ı> Suriledeki •terki silah. oadece 

mane\·i bir bozgunluk ve ruh te-

ıııı 

aelziilü ile vukua gelmiştir. 
Jlkönce erler, bunu takiben su-

baylar ve komutanlar ııurbet, 
ba5ret gibi . istiklal ,vatan, şeref• 
mefhumlarından milyar kere aşa
lı medlüllerin melankolisine ken. 
olilerini kaplırmışlardır. 

Ferdi bnyat ve zati menfaat en
dişesinin her~eye üsttin tutuluşu 
ıibj bir ruh bozgununun Fransız
bi(a hakim olması Fran anın is-
tikbali bakıınıııddn hakikaten dik
.kate şayandır. 

Herhalde bu ıidiş ıçinde müs
temlekelerden. miıstemlekelerdeki 
l"ramızlardan General de Gaulle 

(DEVAMI 3 uncü ıalıijede) 

EN SON DAKİKA 
Mareşal Balbo ile beraber 7 kişi öldü 

Roma 30 (Hususi)- Bitler, l\la
re~al Balbomın ölümünden dolayı 
Musoliniye bir taziyet telgrafı 
cöndermiş, telgrafında bütün Al
man milletinin İtalyanın matemi-

ne iştirak ettiğini. bildirmiştir. 

Tayyarede bulunan ikinci pilot, 

telsiz memuru, makinist, Libya 
milis konsülü, Korriere Paadon 

miidiirü, J\lareşalin kardeşi müUi-

&im Lino Balbo ve hemşiresinin 

oğlu mühizim Floryo Cino olmak 
üzere daha yedi kiş.i ölmüştür. 

Rumen ordusu ile beraber ahali de çekiliyor 
Londra 30 (Hususi) - Basarab

vada ordu ile ahalinin büvllk bir 
kısmı da çekilmektedir. Romanya 

hükfuneti bunları yerleıtirecek ı eşya ,ırotiırebilmekte, ııeri kalan 
mıntakalari tayin etmistır . Hicret bütun mal ve miılklerini bırak -
edenler kendilerine ''etecek kadar maktadırlar. 

~Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ASK.ER GfJZILE CEPHELER 

Şimal denizi veya Akdeniz 
Harµ sahnelerinde bir hafta ev- lngiltereyi sulha rCIZl edecek 

veline nazaran. epey bir sükı1n var. mahiyetteki bir teşebbiis için Al
Polonııa harbinin başladıqı gün - manların Akdenizi seçmiş olmaları 
deııberi gördüi;ümüz· tecrübelere akla ve hesaplara pek uııqan ge!
istinaden. bu sükı1tun birdenbire miyar. Akdeniz havzasında baş -
bozulacağına hükmedebiliriz. Her !anacak bir taarruzun şiddet ve 
biil/Ük hazırlık esnasında fahidi sür'ati ne olursa olsun kaı'i neti
olduiiumuz bu duraklamanın uzun ceııin i.!tihsali hayli zamana mü -
rurmiııeceğine herkes ihtimal ı;e- tevakkıf olur. Akdenizde kazanı
riyor. lacak aalibi,,etlerle de ingiltere a-
Bııgünkü vaziyete göre, harbin l cele bir rulha icbar edilemez .. ln

aiklet merkezi şimal veya Akde - ı;ilızle r. Ajrika ı:e Arabistanda maij-
ni~e intikal edebilir. ı l DEVAMI 3 üncü ıahiJ•de) 

--
Elektrik teline 

dokunan iki 
çocuk öldü 

Akıntıburnunda da 
büviyeti meçhul bir 

erkek cesedi bulundu 
Şehrimizde dün ölümle biten 

iki müessif kaz& olmuştur. 
H ırkaışenfte Akseki caddesi 8 

numarada oturan saraç Abd1.14rah
manın oiilu 11 yaşında Bürhanet • 
tin elektrik direğine çıkmış ve ce
reyana kapılarak kaldırıldıjiı Gu
reba hastanesinde ölmüştür. 

(DEVAMI 3 üncü ıahijede) 

lngilterede Fransızların gönüllü kaydına gelecek 
hafta başlanıyor - Suriye kumandanını tayyare ile 
gelen General Veygand ikna etmiş - Musolini 

F ransada işgal edilen yerleri gezdi 
Londra 30 (Hususi)- Bordodan 

bildirildiğine göre Fransız - Al
man n1iitart>ke komisyonu bu sa
bah Visbaden sebrinde :uanajer
hof otcliııde mesaisine başlamıştır. 

Fransız he3·etine General Hutzin. 
ger, Alman heyetine General Stu
elpnagel ri3·aset etmektedir. 

Otelin hususi bliyiik salonu bu 
maksatla tanzim edilmiş ve ka -

!emler ic-in odalar a~;rılmı~ıır. 
Fransız he~·etinin Bordo ile 

doğru telefon mut.aberekri temin 
edilnıiştir. 

(DE\' AJ\11 3 üncü whıJedeJ 
~~~~~~~~~~~ 

Yarınki 

denizcilik 
bayramı 

Yapılacak merasim ve 
küşat re~i mleri 

Yarın 1 temmuz denizcilik bay
ramıdır. Bu münasebetle sabah
leyin saat 10 buçkta Taksimde "e 
müteakiben de Beşiktaşta Barba. 
ros Hayrettin makberesi öniinde 
merasim yapılacaktır. 

Saat 14,30 da Ortaköyde deniz 
ti<aret mektebinde diploma tenii 
merasimi, saat 16.50 de Haliçteki 
yeni liman atelyelcrinin küşat res
mi, saat 17,30 da yeni Galata yolcu 
5alonunun açılma merasimi icra 
olunacaktır. 

Gece de Şirketihayriye ve De
niz3·0Jları vapurları saat 20,30 da 
Köprüdea halkı hamilen hareket 
edip fener alayı yapacaklardır. 

1 Ki SACA 1 
, __ _. 

ikinci tabı şekaveti ! 
Şimdi (ikinci tabı) yerine (en 

son dakika, diye bir laf uydurdu
lar, fakat. müvczziin ağzında ve 
velvele hal.inde bu: 

- İkinci tabı ... 
dır. Heyecan ve merak günleri 

içiiıde birdenbire İstanbul sokak
larını kaplıyan bu velvelenin iş 

ve isap üzerinde yaptıiı tesirin 
tabii vehamctini idrak edersiniz. 

- Acaba Bulgaristan harbe mi 
girdı?. 
:rtlacaristan taarruza mı geçti! 
Rusyanın yeni bir ültimato
mu n1u var?. 
İngiltere büyük bir zafer mi 
kazandı?. 

diye heınen mü,·ezziin üzerine 
koşuyorsunuz. Fakat, bir de ne gö
rü:'ı·orsunuz. Şu veya bu general 
bilmem hangi çölde ölmüş!. 

Allah ruası için siz söyleyin, bu 
cazeteı::ilik mi, ,ekavet mi?. 

Eker saygımız ve memleket hal. 
kına o1an se,·gimiz mini o]nıasa 
bizim de eJinıizi, makinemizi, ka
lemimizi bağlıyao hiçbir mii.ni yok
tur. Her gün dokuz defa çocukları 
bağırta biliriz: 

- ikinci tabı Son Telgraf ... 
diye. Bu kazanç ve meslek laü

baliliği eier terkedilmiyecekse, 
ettirilmiyecek.se bilelim!. • • 

Bu gece saat 24 de - -
Saatler bir saat 
ileri alınacak!. 

Bu suretle hayat bir ıaat evvel başlamış 
olacak ve elektrikten tasarruf edilecektir 
1 t(,Jl)IJ'Tluzdan itibaren memle -

iketimizde yaz saatinin tatbik o
lunaca nını dün yazmıştık. 

Bu hususta icabeden teblil(M bu 
sabah şehrimizdeki alakadarlara 
~•.,ılmıştır. Teblil(ata ı:öre bu ı:ece 
saat 24 de şehrimizde ve tekmil 
memleketimiz dahilinde herkes 
saatini 1 saat ileri alacaktır. Ayni 
&uretle resmi ve umumi saatler del 
o dakikada 1 saat ileri alınacak -
!ardır. 

ÇERÇEVE 

Koordinasyon heveti tarnfmdan 
verilen bu k~rardan maksat <'Üncş 
ı~r•ından daha zi,.ade istifade et
mek ve dolayısile kömiırden , el~k
trikten bir saat tasarruf eylemek
tit. ı 

Binaenaleyh nakıl vasıtaları ta
rifeleri ve devair mesai zaman -
larında umumi hayatın hergun biı 
saat evvel başlamaı;ını istihdaf e
den bu gavcvi bozacak hiı· bir ta - . 
diliit yapılmıyacaktır. 

BUyOk sebep ve 
bUyDk netice 

Bitler. Fransadaki zaferini ka. 
:ıanınu ~Öyle dedi: 

- Allaha, bize ihsan ettiği 
büyük zaferden dolayı bamde
delim! 

ingiHzJerin en mes'ulü, ge(en 
akşam Londra rad3·osundan 
'öyle seslendi: 

- Allahın inayetile harbi ka
zanatağımızdan eminiz!. 

Amiral T~o. (Çuşima' da 
Rus donanmasını, içi su do)u bir 
Jejien içindeki balmumundan 
kazlar ıcibi, bir kavrayışta de
nizile beraber toprağa döktüğü 
ııaman. Japon :Mikadosuna (U 

raporu verdi: 
- Allahın, ve üzerimizde ni

geh ban olan ecdadınızın ruhları 
saye>inde zafer temin edilmiştir. 

Bu üç hitabın ber biri, zaferi 
temin edecek madde hesapları
na dibine kadar hakim ve sahip 
olduktan sonra. işi maddenin üs
tündeki büyük sebebe bağla • 
makla en derin sırrı bulnıu~ ve 
cözmüş oluyor. 

Ruhcu telakkinin ruhu, mad
de~·· baştan ba~a hakim ve sa
hip bir planda, maddenin üs -
tündeki manaya bağlı olmaktan 
baska birşey değildir: ve ruhcu 
telakkinin ruhu, Allahtır. 

Bir )6'ı ış oto'lıobiliıJ.in çelik 
ainirli şoförü gibi., maddenia en 

usta se)'İ!ı.leri \:e terbi~·erilerı, 
yalnız ve yalnız ruheular •.. 

Yoksa ruhculuk, maddeyi 
kendi haline terkedip, üstünde
ki manaya iltica etmekten iba
ret, ,aşkın, iciz ,.e ena~ i bir 
:zihin haleti değil. 

Peygamberimizden teH~kiil 
bahsini dinliyen Arap, sor • 
muş: 

- Ey Allahın Resülü! DeH
mi bir aiaca mı bağlı~·ayıın, 
Allaha mı teHkkül eae3 im?. 

- Evvela bir ağara bağla, 
sonra da Allaha tenkkiil et:. 

Bu basit konuşmada, nıad -
deyle ruh arasındaki münas••lıct 
sırrının en kesaletli ifade!\i -var. 

Dl.\ esini Allaha tevekkıil tl
meksizin, AJJahın insana verdi
ği en kudretli mevcut halinde 
ruhi bir müel·yide altına al -
nıak~ızın aı{aca bağ1ılan eşşek 
telakki, ayni devenin imanlı bir 
üfürükle havada bir tüy gibi 
U('!uğunu görecektir. 

Büyük sebebi katıranlar, var· 
lıklarıııı kaçırmış demektir. 

Günün parolası, binlerce tay. 
yare, binlerce tank ve naınbte
nahi iman!. 

Bii)·ük ~~Ot:! ' e l : i ük netice 
birbirinden hiçbir zaman "e 
mekanda ayrılınıyacaktır. 

NECiP FAZIL KlSAKUR.EI( 
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1 Ayasofya Piyasa 
ne halde? 

1 r ~ 
~A~EtE~E~ .[i•Jtia•J!iij;QJ 

~~~~=-=..,~~ye~b~ir h~·arp d~ vo~tur. nüpa. i Beyazıt 
na ıık vwııru;."' ındiren kazanır. Bu meydanların asfalt
öv le amma, tjlarruı ıçin bır takım I • • 
sartlar vardır. Taarruz etmek için anıp CIVann tanzıml iŞi 

Bir ba~ka amil iç satışlardı hareket, 
ihracatta durğunluk 

var ! 

Demir ve civi IFranıız imparatorlui"' 
• 1 Yazan; AHMET ŞÜKRÜ ESJIJll 

İtıtıyar :Mare~al Peten kabine.. 
sınue yeni ~ğişildik yııpr •. ağa ka
rar veı ~rck, yeni bir terhis ~!eri 
nezareti kurmayı dü.şünıiyorm~!. 
öv ıe ra. harp bitti. Sil.ih altında
kı bunca askerin terhisi, memlt>
k · ıne sevkedılmesı ve saue ko -
1.. ..,. rn.. •. Bunu, nncak, bu neza
rc. } apabıl.r. Mağhip olm~ bir 
~ , · -'ette bOyle bir yeni te;elı:
~. I c de getırmek ne acı şey!. 

Günün mev%nn RomanyMbr. 
Fakat, münakaşa menuıı, bili, 
Fransanın nasıl ve neden ma&"lup 
ol~udur?. t'ransanın mağlubiye -
tini, kimse havsalasına sığdıramı
yor. İnanılıruyacak hakikat._ 

muh tekı.rlerinin 1'.raruanın Alman askeri.~.;,,. 
vetı ka.frısmda yıkılışı, 1 ngiliZ 1 

e\'VeJA ÜStıi.n kU\"Vetc sahip o'mak gelecek yıla tehir olundu 
wumdır. Zayıf kuvvetlerle ta!ll'-
ruza kaJ:kmak perişanlıktır. Fran
sız ordusu taarruz etmedi~i ~in, 
daı.ma düşmanın sillesını bekle -
dıcrı, mıidaiaada kaldığı için ma!-
1~ oldu. İyı amnıa, artık bugün 
anlaşılıyor ki, Fransız ordusu. ta
arruz edecek bir üstünlükte ve 
hazırlık değil.mi$ kı... Demek 
kaba at. taarruz etmemekte detil, 
hazırlıksız .>!maktadır. 

Son günlerde sehrimizden lıarie 
memleketlere yapılan ihracat he
men tamamen durmuş gibidir. 
Balkanlara vapılan ihracat işleri 
de azalrnı.ştır. Dün yalnız Maca -
ristana 4000 liralık kitre satılmı.s
tır. 

h k • paraorluğundall sonra dünııa""' mu a emesı en gen4 imparatorluğu oıaıı rr:: 
sız müstemlekelerinin mukad<w 
ra•ını q;inii.n en ehemmi11et!i frıl' 

'i . u cdi .eeek yüzbınlcr~e ın
ıı v.ır. B;_-ılar köylerıne di:ne

c: · ,.,- . • Ocaklarına ka vuşacait -
L < •• Ç~ı... 1 yuvası dusm.ın ~ 
gol. '.t·"~ ı kaldı. Kımbılır, karısı. 
ar • .ısı, çc.c;.k!arı ne ı.alde?. Ne ya
P" •!ar sağ ":'.dırlar, y~ıyorlar 
mı?. Gaip midlı!er?. Ba•ka bir ta
r ıı hicret etmişler, ıztıraı>ten in
li~ jrlar mı!. 

Y eru nezarete terhi$ nezareti 
ile il. facia nezareti ismini ver • 
rr.c k da'ıa dokru olmaz mı?, 

S LII VE DO TL\TK 

t\{;ClNA" 

Romanya Besarabyay;. verdi 
Ond<;:ı istenen cıalıa baı;ka şeyler 
de var Yarın, obUr ı:Wı Dobrice
yı, 110nra, Traru.ı. vany~yı i.stiye
cekler •.. Geniş R..m n t.>praklan 
kuçucük bıroev kalıvor • 

Nesrettlıı Jfoc.ır.;. ı meşhur bir 
fıkrası var: Kırpıla kırp.la kuşa 
dondu, demiş. Talihsiz Romanya 
d~ k'n.ıla kırpıla Lşaal a ku:ıa 
d ,.=ez .. 

Fakat, Desarabya me!ele.sinde, 
d ı~ VP ~ wl.t u6 TUna 1 ~ı!..Ttıayı , 
ı:~ e ald:Iar. ı 

Z ten, d uny anın bu r ı. ~ gelişi- ! 
nın bebı hep sulh ve dostk\ır " · • ' 
% ~ deihl rn..•. 
!'·\,\RCVZ, IIARBT 

~_:DIRIR" 
t.: tad Abldın D ver şöyle y•zı-

v Hartı ta·rruz:.ı k .un• .r. 
& malfı.m.. Kazan..:= harp 

l:ı ruzd il Aslır -ı, müdafaa ui-

PARİSTEKİ 

HÜKC. IETLEB 

Kral Zogo ve Kraliçe J era.k!in, 
Parısten L>ndraya gidip yerleştı
ler. Paris:n Almanlar tarııfından 
işgali üzer.ne Fransada bulunan 
say ..sız hükümeUer ve krallara da j 
yol düştil. Çünkü, Paris, yalruz 
Frar.;;:.z hükumetinin dcı!il, dah~ ı 
bir çok hükümetlerin merkezı ıdi 

Ne ol~ ise, bu hükUmeUere oL 
du Yenic~n göçetmek icap etti 
Art k, Allat., onları, yeni bir göç
ten sakla.:'l!. Bu zamanda ~v ta
şımak ko!Ay bir iş mi?. 

i. ·sA, Ol.ARIN 

BAŞINA GELENLER 

Cenup AıneriKasındaki ArJan -
t cı c;ev;ctı mWıendıslerindı:,n bir 
zat, saatte 1440 kilometre ı;ür'aUe 
giden yeni bir tayyare modeli in
şasıle meşgul bulunuyormuş!. Sür
ati düşünıi.n!. Eğer, tecrübeler 
müsbet netıce verırse, bu tipten, 
c. •• :;. J:>arµ tayyareieri imaline 
baı;' Jn:ı.cakrı-.•ş'. 

Artık. bu ür' it k. tayyarelerin 
n:ıs.. im • ı.s li c::. di!,,'ii • -
nun' lnsan'.Jt ne ~kiyorsa, zaten, 
} ~P u al 1 rden, mul>terilerdeıı, 
k ı ıer r ucı !erden çekiyor. 
~ 1 :arplerı ort dan bcrta. 
raf etmek i n, bu J1 llı.'11 v~ fen 
!at. ı-~tua.Lr-.nı topa tutmalı, ii
li-ıl n, ten~ ~ını yok etmeli' 

AUMETRAUF 
=--- --=================-

Asfalt fiatlarının ve di,iter inşa 
malzemelerinin pahalılaşması do
lavısile Ayasofva ve Bnvaz.ıL mey
danlarının tanzim olunı:ıı asfalta 
çevrı'melcri isinın 'b.!lediye reis
l.ihnce ı:elecek yıla tehtr olun -
ması karar laştıniııııstır 

Bevazıt meydanındak> dükk&n
lann yıkılmaları lşi de gelecek yıl 
yııpılacaktır. 

Divanyolu cadde "nin asfalta 
ta' vilı ~ de ayni sebeple gelecek 
V"_.a : • .:.ra':tılau.stır. 
RF.ŞAD!YE CADDESİ ASFALTA 

ÇEVRİLİYOR 
Yalnız Sirkecideki paket pos • 

tanesi onündcn 'Elminönlinde köp
rü b~ına kadar uzanan Reşadiye 
caddesi bu yıl asfalta çevrilecekti.c 

Bu caddeden tramvav da geçi
ril ceğitıden asfalt inşaatına önü
müzd~ ay icinde başlanılmaıa 
kararlaş-tmlmı.şt • r, 

----<><>---

Kömürcülerin dünkü 
toplantııı 

Kömür twx:arlan dün de bele • 
dıyooe reıs muaVinlerinden Lütfi 
MtsoTun reiıslıPinde toııl.anınıslar
dır 

Bcled.ive iktısat müdürü B. Saf
fet Sez.er ile Etiıbank ınünıessil
lerinin de i$tirak ettikleri bu top
lantıda perakende kÖl'."illc.ılere ve
rik>cek kaınisyon mlktarın•n tesbit 
olunması ve ayrıca her semt icin 
muayyc.n nakliye masr:ı!lan ta -
yinı işlen ı:orüşÜlmıi.ştJ.r Halkı -
mu: her somtte ıx:rak~ı·tle olarak 
da komiuim tonunu 21 liraya ala
cakt•r. 

Ancak bunun usL e i ame!d.b 
Vl' t c~ !hane'~!e fı' ·ika ve ı.ına• 
!athancl -e kömür! n:ı mıkillerı ı 
iç'n • • !r naklıve 'l3Srdfı ilıl-
Vı" c nacakt r 

Muhtelü vesilelerle yazdığım gi
bi, Fransanııı mağlup oluşuncla bir 
değil, birkaç şebep vardu. Bu se
beplerin hepsi de maddeye ait de
ğildir. Bir takım ruhi teı:ayyür • 
!er de, sayılabilecek sebepler ara
sıııda mühim yer tutar. 

Hem maddeye, henı ruha ait ı>
lan bu illetleri, kendi zaviyelerinia 
ölçüsile, bu sütunda, izaha ça-
lıştım. • 

Yeni bir iddia da, askeri cephe • 
den, mağlubiyetin sebeplerini arı
yor. Bu illet, harp sisteminde, da
ha doğrusu harıı prensipinde mü.. 
him bir hareket noktasını teşkil 
etmektedir. 

Du fikri taşıyanlara göre, Fra,.. 
sanın mağlup oluşunda, en mühim 
amillerden biri de, meşhur Magi.
not hattıdır. Maginot, Fransayı 
düşmana teslim eden Almanyaya 
karşı a~, sanlı.i uzalll11Ji bir 
eldir, 

Bu hattın, aeden denize kadıır 
uzatılmam.,. olduğunu, tarih bir 
türlü tefsir ve halledemiyecelrtir. 
Belrika yolu ki, ayni Almanyaııı.n, 
her defasıuıla, her taarruzunda 
dalına ayni yoln takip ettiği mü
cerreptlr. 
~I~inot Fran-arun mağlubiye

tine 4undan dolayı iımil olmuştur: 
Bu hattın inşasından r.ıınra, Fran

sa, kendisini o kadar fazla eınni -
yette görınüştilr ki, büyük mobi. 
lli.e orduların huırlanınasında ve 
tertiplenmesinde geniş bir t:ıkay
diye dilşm~tür. Ma~i ıt, Fransa
ya o kadar mübelagnlı bir emni
yet havası •·aymıştır ki, bu müs
tahkem hatlar maıızunıcsiniu ma
hiyeti, kıl met!, yedi kat yeraltı 
tesisatı vo saircs:i, meınleketın mü
dafaa mes'ııliyetiui omuzlarında 
tıışıyıın tn!lk:ııulara ve unıum1 cL 
kam, lüzumundan fazla bir sinir 
ge\•şekliği verın4tir. 

Roman-,.adalti son h!ıdıse ınüna-• 
sebetile Rumen vapurları da ııel
meınckte olduğundan oraya da 
se\kivat yapılamamı•tır. Maama
fiJı vapurlann hu hı.fta tekrar 6e
fere ba•lıyacakları anlaşılmıştır. 
Rumenlerin bizden ala~aklan va
ııak ve tiftikler de o vakit lhraç 
olunacaktır. 

Diger taraftan dahili pıyasa ise 
hareketli<iir. Civar ıruntakalar -
dan şehrimize bol bol sebze ve 
meyva da 11etirilmektedir. Bu me
va.ııda venlıcli.ın va karpuzları da 
ııelmiş ve 6 - 20 k= arasında 
satılmıstır. 
FİAT MURA.T.UBE KOMlsYONU 

Fiat murakı>bc komisyonu va • 
nn toplanarak sırça mamuiab. 
cam vr hırdavat esvasında azamf 
ltAr nisbetlerini teıılıit ve ilan ede-

ce!rt~. ---oo-~-

Kılosu 3"l ve 38 kuru!'an demir 
sattudarından ihtikar suçile ad -
liyeye verilmiş olan toı:ıancı ve 
perakendeci demir tikcarlarından 
Garo Mehteryan ile Prodromoe 
Yusifiıdin muhakeıc'."clerine dün de 
devam olunmll$tur 

Bu celsede ticaret müdürl.ığü 
müşavirlerinden Hayrettin Şenol 
.le demir ticcarlarından Parsah 
Damlayan ve Lazaros Nişanyan 
vı:.:kuf ehli olarak dmlenmı.;lcrdir. 
Bunlann ıiçü de demire 24 haziran1 
tarihinde fıat tesbit edildikini, fa
kat bundan evvel de mahken:ede 
bahis mevzuu olan doıruderin 23-
23 lnıru.ş arasında saMması ica'bct- ı 
tii(ini söylemi~lerdir. İddia maka
mı suçlular hakkında ceza verilme-• 
sini istıhdaf eden eski talebini tek·! 
rar ett:Jt, muhakeme karar tefhi- 1 

mi için başka güne kalmıştır . 
Diger tarafk1n çivinin kilosunu 

28 kuruşa satacakları verdc 35 ve ı 
32 kllruia satan Abdtıllah Mehmet 
ve Y ako Beharıı.ı oorRU.Iarı diın 
Sultanalmıet 1 ı.ıci sulh ceza malı-' 
kemesinde yapılm;stır Müddeıu -
mum• ı.~ın t~vkif t.ıkbııe bu ınuh- r 
kaıreye t~vdi ett ·• ik• mazn ıı -Adana meb'usu Asaf 

vefat etti 
1 dan Abdul.aa Melı.ınet SQrgusıI ya-' 

pıldıııı zar: ın çıv•vi Yüo Behar
dan 32 k.ıruşa a.dıgını 3~ kw-.ışa ı' 
satt;,;,nı söylemiştir. Yako da ci
v;vi 28 k;;ıru t.ın sat.ltiıı, atura· 

Adana 30 (Telefonla) - Memb- · 
usumuz B. Asaf. Öder boradaki e- 1 

vinde ~!!us hastalığından ölmüş
tur erh~ '11Un cenazt.Si bu s:rbah s...~ı da verd · .ni !ııkhımi,ştir. 

merasbıle kaldırılmı.ştı.r. 

Boğazı yüzerek 
geçme müsabakası 

";vrilk okundc:'hı zaman da Ya-

1 kon'· 8 1ı •iranda KirklaN?. nde 
SwL .ı isır. ·" ı r t ~:ıra k!...osu 1 

3 .. luç .k ' rust - 8~ çuval Ç'VI 

Be .azı v Jerck ;>e e • · 'ıa-
ka • dun o leden sonra Bclıe.; e
nızc li 1 kalı .le Anadol;ıhl.;arı 
nra;ındaki sana vırolli ....,t r. 

• ~ticr..ie bL vuk 1 crden HaVttır .. 
M a lısesı ' b• ,ınden Mah..-:ut 

1 26 dakıkada 1 ıneı, Vedat 2 "l.cİ, 
Saclullah 3 u~cü olmuşlardır. Or-

s.ıt · _ .!.;. ·lm .ır. I!ıl-kt -ı. ,._ 
! 1 rı '•Vkı.o • .ıha! görm=i$. 
t;:ı, U tın ı '-' i1. d .Takı müd-. 
deiu u mh ı le f.tmisti.. 

f n«k~ ~eye !.. sab;Ju devsuı 
olu!lacak,ır 

Şehremininde bir ağır ' 
yar lam2 1 J

1 
__ A_v_r_u_p_a_H_a_r_b_in_i_n_Y_e_n_i_M_es_e_ı_e __ ıe_ri_, 

Bi mark'ın koyduğu bir kaide 

Belediye 100 p ralık 

bir plaj açıyor! 
;Jel ye r lsliki Fforyıı plajla -

r•ndan oorra şehre a.t d'll:er plaj
!:ın da sıir'aUe kı.rava \ermekte -
clı 

Fransa mnğlitbiyetinin bugiine 
kadar izahına çalıştıgım muhtelif 
iınıillerhıe bu iddiayı da ilave 
ederseniz, 2engin kaynnkl:ı.ra sa
hin bu muazzam müstenıleke iıu
panotorlıığunun nasıl bu hale d~ 
tilğiinü daha iyi hazmedersiniz, 

talardan da Sabai ;ıttin 30 dakı - Kasunp? a .. Sruô.lıatü:ı isrr.ndi! ı 
k~a 1. inci, Orha~ 1 İn<:ı, Kemal bm mi~af reten ııı.tıği akrıı.bıısın· 
3 uncu ·•elın.işlerdır. 1 dan L~}liının Şchremıninde &ıs -

Geçen umumt harbin neticeleri ani mıyu vardıl-Jan görülıiyorda. 1 
!Öl le olmuştu: Avusturyada Jiob$- llismarkın korktuğu ulm~tn. A.1-
•urg, Rasyada Romanof, Alman- nıanyauın iki büyıik kom~usu bır
yada da Uohenzolera hanedaııb- 1 ınif bulunuyordu. Geç n hıırp
ruıın saltanııtlarına nihayet ve • te Fransa ile Rusva mutıcfik ola. 
nlmiştl. Yine ba netıcelerdeu CD rak 917 senesine k3dar !:.aldılar. 
ınühimıni fU oldu ki geçen harp- l:"mu.ıni harpten sonra da Alman
ten mağlıip çıkan Alm•nyanın 

RE.SAT FL'\'Zİ 

Küçüklerden de 32 dakikada Ke-1 "tan soka{r.ndakı ~~ bır ~ 
rim 1 inciliği, Salih 2 incili,ğ• Se-ı .<aşa neticesinde heım Lı::yldyı ve 1 
tim 3 iincül~nmı lardır. ılıe ınde Leylmun '>Jilu Şı.tkrüyü 

Bu mevanda Üsküdar~ Karlık- ı 
ıbaym sc.'·al?ında da b!'ld vece )"t>
ni l>ir halk plafı acılre r,r. 

Askeri liselerimizde 
muallim yetiştiriliyor 

axır surette :r ralamış:r ı 
Şirketi H yriyenin ---oo-- -

yeni yaz tarifesi lzmirde fırtına ve , Buraya cirenlerden adam ba -
ı;ına !00 para ı;hi az bır \ir ret alı
nacaktır. 

yan D etrafı komşular arHmdaki ı 
harpten sonra etrafı irili ufaklı k · k · 

1 uçü ırnaı ve saire gibi teşeı.ı..üı- Lı"manlarımıza canavar de, !etlerle çe.rilmiştir, Bun ann 
her biri Alına11Yll!llll k&rlısuıda lerlc, muhtelif anlaşmalarla çev-
fU ikı no adan z yıl. bulunu • rilmiş, bu hal hilhas 934 - 35 de düdükleri konuyor 
yordu: pek goıe çarpar olmuştur. Çiin- İskenderaııa ve nıuhtelü liman-
ı- Nüfus ılığı; ?- Almanya kü 0 uman İtalyanuı Avusturyayı ları.ınız;n methallerine c.ı.ıavar dil

Ue di>ğü ebilecek kadar kuvvetli koruma a ~alıştığır görülüyordu dii.kleri konulması karat!aştml -
olnmamaları. ki bu ergcç Avu•turyayı ele ge~ir- ı· llill;t.r. 

O zaman bunların tedafül bir mek lstiyen Almanyaya kar ı ay. Bunlar tercihan elektrikle işler 
ittifak ile birleşmeleri düşünül • kırı bir vaziyet demekti. büyük tipte olacaklar ve uzak me-
aııi tür, Harpten sonraki Alman- Bugiln ise vrııpa kıt'asında ar- safelerden ııe.slerini isfü.rebilecek 

Dil, tarih, cokrafva iakültele -
rinde askeri liselerimize muallim 
de yetiştirilmesi kararl~ştırılmııt
tır. Lise olgun1uk ian tlhanını mu
vaf fakiyetle veren tal~bc arasın -
dan •bu yıl 6 talebe bu maksatla 
harp okulu kadrosuna alınacak • 
!ardır. Bunlar Aııkaradaki dil. ta
rih ve coğrafya fakültesinde ya
bancı dil tedrisatı ııöreceklerdir. 

Talipler şimdiden harp okulu 
müdürlüğüne müracaat edebile • 
ctklerdir. 

f11YI endişeye düşüren keyfiyetin 1 tık Alau11Ya aleyhine birleşmif evsafta bulunacaklardır. 
themmlyetinl fU son seııeleria ~e- komşular yok. Bugünkü Almanya Beher diiıelüğiln 600 • 600 liraya yeni Taksim gazinoıa· 

Sir ketihaynyenln tek!:!-11 i3ke- ' 
leleri irin yeni ı•az tarilesınin tat-· 
bil< olunmasına avın 4 üne tesadüf 
eden önümüzdeki pcrscmbe sa- ' 
babından itibaren başlanılması k&
rarlaştmlmı<tır. 

Bu yeni tarife ile her ıskeleye 
vapurlar r~~altılnıaktadır. Aynca 
geç vakitlerde Bn7'azdan dönecek 
veyahut Bobaza ,ıridecek: olan yol
cular icin bir kt>lavlık olmak üzere 
ilave nostalar ihdas olunmakta -
dır. 

İktısat Fakültesi ilk 
mezunlarını yerdi 

kayii gösterdi. Fakat bu endişe , merkezden muhite do''TU bir ha- ,mal olacab anla$ılmıştır. aun yeni masrafları 
[Ok evvelki zamanlarda da varıh. j reket yapmakb tarif ediliyor. Fa- --o- 1936 yılında şehrl.ıniz ünivenı:i • 
Mc bur Bismark vetmiş sene ev- kat Bismarkm vaktile ıaniye et- Ş" f" I d d Bir Rumen ımwu tarafından ~ tesine merirut olarak tesis edi.lmif 
veı" bu endi~)i duyuyordu. Bir tim kaideve ria«et edilerek kah- ışe ıa t arın a a letilııneısi deruhde olunllil Taksim plan ilttısat fakültesi YP ..ı ve ilk 

f 1 b b 1 • ... ' ' "h •kA 1 · da -•·-· mezunlarını lbu vıl venl"!~iir. tora tan la s urg anıt ımpara • nacak mı?. Bir kere Avrupa kıt'a- I tı ar var ı:azınosunun yarın a......,.,..ya- . 
torln!n. diğer taraftaıı. Romanof- cağı anlasılmı.stır. Dlin talebeye tehli.ii elunan im-
larııı saltanatı araba Alınanyanın s~dlila ~ınyalnın aleyhi,",'.',,Uber Son günlerde bazı G•se fiatlan- Diğer taraftan bu ııazino ittisa- tihan neticelerine ııöre, mezldlr ta-
alcyhine birle irlrr mi?. diye de tur an aşma ara, teşe ..... ü ere nın da sebe'lSiz vere ftikA ltildiki linde belediyece yaptırılmakta <>- kültenin bu yılki il:k tr.PIL nlarını 
düşUnmU1 olan bu devlet adamı i· mfıni olabildikt<"ıı spnra b~kala. ııörülcre'k bu hususta takibata ge- lan büyük salonun da iıı.saatı bit- 14 pcnç ltız ve eNtek Uskil et.ınek· 
çin dünyada olnuyacak şey yoktu. rından arazi istemefe, yahııt nü- çilmiştir. mek üzeredir. tedir. 
Fak t Alıuany:ıda bu iki komşu. fıız sahasını geoi~letmeğe hakika- Leon isminde bir Musevi "" Burada tavanın tezyini ici.n ye- Bunların diplomaları ön 1mü:ı: • 
aun yanında cc ,im bir imparator- ten l<izum görülnıi:E_ecek ıni?. tüccarı hakkında da İı:mirde de niden 1999 lira sarfolunacaktır. deki av içinde kendilerine bizzat 
luk teşkil ediyordu. Onlaruı teh- Fransanın Avnıpada sil:\lwu avni suctan dolavı taıtıbata geçil- Döşemeleri için de 19"3 lira bar- '.Maarif Vekili tarafınd•.n mera • 
did nden kolay kolay telaşa dUş- teslim mecburıyetinde kalması • miştir. canaca.1<tır simle tevdi olunacak•ır. 
m"J•bilirdi. nın bundan sonraki vekayie nasıl ı,,,;:;;;;:;~==========.,;.,,:;;;:;;,;,;;,;,;;,~==============.=.=.=.=.=.=.=.=.=.".'.,.::,:= .• ::::.,:=•! 

·------------------~--~------------~-- .... Sonra ne Auısturya, ne de Rus· I bir «reyon vcrttt>ği ııe kadar dik- r " 
ya malüm oldutu üzere Almıın)a- ı k tle takip edilse yeridir. Avırn n ~!Si Haır~a fi il n ıra n.-11 ~n DDD J 
ya ~ı birlcşeıııemişlerdir. Bi- ALI KE!IJAL SUNMA.'11 ~ i="tGU iYi U 'CjP '-il liSiii5' 

la ıs.. ~;-P,;;;iii!i';~iii~iil l Alınanyanın imdiki devlet rci•i '- 1 k 1 
etedenberi her ve.site ile Bisnıarka ~lareşal İtalo Balbo Harbe karışan ngilizlerin şa acı ığı 
l.ır ı bcslodifi takdıri, meftoniye. memleketlert'n nu""fUSU Yaradılı•ı iktizaSı süküti olan 
ti. nn'-tm·...+ır flı"<~~·kın -aktile nu· n aı..~- o"lümü bildirilen • 

"' ... · ~ • ..... -. İngilizin kendtlıe mahsus bir şa-
dı undülderini çok merak ederek İtalvan M:ı.resali İalo Balıbo Hl:ı6 Avrupanın en ziyade nüfusu git. kacılı.ğı vardır. Çok şayanı dikkat 
tetkik edenler için bıı;:llnkü Av- &ene•inde doğmuştu. Um..ımi harp- ı;ide artan memleketleri olarak bir hal: En müşkül anlarda bile 
nıpanın halinden de istikbale Tam zamanı işte te Al;> nonüllüleri ile Avusturya- Almanya ile İtalyanın ı:österil - km 
dair mül5haz~lara varmak nıiim· l;lara kar ı har!ıctruiş ve yüııbaşı mesi ddet olmustur. Halbuki nü- bu şakacılık onu bıra Jyor. Bu-
kündur. Bi m:ırkın siyasetinı ve Bir kere, bu sütunl;ırda yazmıı- ri\tbesini kazanm15 ,.e üç yÜ'<.Sek fu•un çoğalm.ısı başka, her kilo- nun her vakit misaller~ görülür. 
Al~anyanm i tikbali içhı neler tık: De•·lct dairelerinde kırtasiye ni"lin almıstır. b "k Bilhassa parlmnento muruıkaşa -

.. . metre mw·abbama isa et mı tarı ları sıralar:nda mu·-,_,_ muhalif 
dü unıliı~nn tahlil ~den bugiinkü m rafı ~ok olııvor. Oğrenıyoruz Bafuo, MUS<ll!ri ile bir!,kte &>- baskaciır. Neşredilen yeni istatis- '"""U.. 
Alm:ııQıınm siyasi mu!ııırrirleriıı- ki, de,ıet. resmi dairelerdeki kır- ma üzerin:l! v..ınıven sıvah gcimlck- tiklere gore nutıver devletlerini herkes birbirine hem dokunaklı, 
den Dr. Brandenburg mevzuu an· tasi)e sarfi ·atında )ilzde 40 nis- lileri idare l'de Jc,<l~ndir teşkil eden Almanya ile İtalyanın hemde hoşa fV.decek birkaç lakırdı 
l 1 kcn m markın şu mühlm ka- betinde bir tasarruf yapmıığa kL B !D!3re tavvarecil,J!e ıntısap malik oldukları nüfus hiçbir za- ' bulup söyler. fte mesela Başvekil 
\de)e ,ardığını &öylenıcktedlr: rar vermi \'e derhal tatbik etmek etmıştir. Ba..bo, tay.areleri mus- man kilometre murnbbaına isabet Çörç 1 en cidd vaziyetlerden bah-
ALnan)anın enuılycti ve istik- üzere bulunmuştur. takbel barnlerde n• nıyacai(ı bü- itıbar1'e c>yle kesif bir hale gelme- setierek karşısındakileri meralli 

ı. lı .;, le arazi ıılınakta \'e ) ah ut Öbür t:ıraftn, bir başka havadiı: ' yük rolü anlamış ve İtalyan tav- ır~t.r. İllJ(ilterede k.ilametre mu. ağzına baktırırken birdenb~e tu. 
nıifuz saha ııu genişletmekte de.. lsıanbul beledi~esi, büyük bir şe- ı yarccili~ni ıslah ıçin büyük aay- rabbaına isabet eden nüfus mil<- haf bir söz söyhiyor. Bu yalrux 
etidir. Bismarka güre Alnıanyanın hir rehberi vücude getirm~e ka- 1 retle gösterınistir. tan 488, Almanyada 362, İtalyada şimdiki başvekile mahsus değil • 
rap:ıcağı ıw1ıı i 1ctr!'fında~i kom- ru vernıi}11r. Bu reh~r seyyah- Balbo, 60 taV\-:ıreden mürekkC1l 355 dır. Zavallı Hol:ında da bu iti- dir. inııilterede her hatip ve mu-
~uların bir eşme erıııe mani ol • cd k Akd . barla şayanı dikkattir. Orada kil<>- lıarrir sözlerine, yazılan.na bır· ~~ 

kt lara kolay'lık temin edecektir. pir -.upu idare ere enız bb d.. 'f 57• ...--ma · ır. . metre mura ama uşen nu us • ka çeşnisi vermeyi biliyor, Cörçil 
lln kaide gözoniine getirilince 1 Tamam iş!. Yıllardır yapılamı • üzerinde U<'uşlar yaptı. kişiyi buluyormuş. Lakin zavallı "C'en ,,;;n Fr. ansadaki Peten L"-

k ·· d ha b t k )·aıı bir i in imdi zamanı bulun· 1930 da 10 tayyare ile Atlintik Belc"ka c;ok ı'lcrl nı"•-ektedir Ki- "' ' .. - "'.,. .c a) un m:ı nıısı a sara a es- - ı " "'" . kü.meti ile lngil terenin münase -
be:ll.'for. Ka)zer 0 uman gençti. muş!. Bu ktığıt buhranında, böyle üzerinde dolaştı. Ve nılıayet 1933 lometreve 707 kişi isabet ediyor. 
't.'ıışlı, tecrübeli Jms ekil ile genç bir rehberin nasıl bir masrafla vü- de içerisinde 100 kisi bulunan 25 Bunlar Holanda ile Belçlkanın is- batından bahsederken hali hemen 
hükümdarın ııra ı nrıktL Nihayet cude getlrilebile<:eğin.i takdir e. tavvare ile Atlantii!i .,ecti. Nev- tilaya ultramasından evvelki za- şöyle cıınlaııdırınağa lll\IVa!fak 
Bi ınark 1890 martında iktidar denlerdeniz. Sanki, sen-ah dedi • vcırka "itli. Avdetinde ~ tara- ı manın rakamlarıdır, Yoksa sonra. oldu: 
mcvkiindeu uzaklaıarak çiftliğine ğimiz insanlar da, İ·tanbulu dol- fı.nd:ın kendisine hava mareşali dan her iki müterakki memleket - Evet, konwıaca~z. Fakat ha-
çekildikteıı iki sene sonra, 1892 de durup ta ınyormn.• gibi!. rutbesi wrildi ve sonradan Trab- de neye uğradıklarını hilememle- ~ishane penceresinden konUŞQr 
&u.sya ile Fransanın askrri bir BOJUIAN CEVAT ıus~arn valil.iiine tavin olundu. )erdir. Pibi. · 

dolu tahribatı ı 
!zmır 80 (H,.ısu:,i) - IY.4nkü ııid-İ 

detli vaömı.:.r ve selle m yaptıiJ. 
tahribat simdı daha ivi anlaşılmak· 
tadır. &ller şeh.::in büyük cadde
lerini kaolam.ıs, fırtına evlerin ki
remitlerini ucurmıış, iıç evin ca
tı.:.< QÖknıü.tür. Bir sineımanın ve 
ıbir evin duvarı vıkılmıstır. 

BL:rnuvaya kurbaiia yail;rınştır. 
Urlaya da vanm saat kadar d<Mu 
düo.ınü•tür. Dolu bilhassa köyler
de müJıim zararlar yapmıştır. 

. * C:irldetli bir fırtı.na Traıbzonda da 
fındik. mahsulünün •ofu:de virmi 
beşini mahvetıniştir. J\l'.ı.m tarla • 
lan da büyük zarar f!(İmıÜ«tür. 

Berberler cemiyetinde 
bir iıtifa 

Berbttler cemiyeti idare heye • 
ti azasından veznedar B. Adem 
Gök ·bir ihti!M üzri.ne idare heye
tinden istüa etmistir. Mumaileyhiıı 
"l(.erine B. C:ükrü Ergen seçilmiştir. 

IKüÇüK HABERLERi 
* Pendik ile Pavli arasında in

~ı kararlaşınlan veni ve büytik 
tersanenin yapılması gelecclı: yıl& 
iehir olunmuştur. * Dün iKachköyiindıe yapılan 
teftişlerde etiketsiz mal sa tan ıı 
mana:v, 1 bakkal ve 2 fırıncı ile 
lıelediye nizamlarına riayet etmi· 
yen 53 esnaf cezalandınlıınış!ar. 
137 tane de noksan ekmek müsa
dere olunımıştur. * İstanbul. idare.i h=iye ..._. 
belediyesin.in 30 yıllık emektar 
memurlarından oelediye masraf 
müdürü B. Arif dün ny sonu mü
na.;ebetile esbabı mesalihln fazla 
'biri'ktii!i bir sırada muhasebeci 
Mu'ıtann b~ evrak meıselesinden 
kendisine aöylezı.meııinden müte • 
essiren ani bir buhran ııccirmiştir. 
iKan bcvnine hücum eden ve esa
sen kalp hnstalıi!ına da müpteli 
olan B. Ard hemen imdadı ~dlht 
otomobili He Cerrah pasa haıstane • 
siııe yatırılmıştır. * San'at mektebinde tarvare 
mod<!lefük lrurslan açılacak ve bir 
ay devam edecektir, * BUn<ian 900 vıl evvel yazılan 
Divanı Lüı;ıatüttilrk bu kerre dil 
kurumu azasından B. B<'6iım Aata
lav tarafınd&n türkçeye çevril • 
mişt~. 

selesi haline koymaktadır. • 
ltalyanm Tunusta qözü. oıd._u~ 

malumdur. Ve öyle zannedihl/Of' 
1:i sil<ihlarım teTkettiği bir sı~ 
Italya TunU.?Un kendisine tesli"' 
esaslı bir mütareke şartı otorııl' 
ileri sürecekti. İtalya bunu ııarı • 
madı. Yalnız Tunus, Cezaııi~,J: 
d"'jer Fransız müstemlekelert ,..ı
b:r takım yeTlerin si!ahsızlanıf;: 
ma m temin ile iktifa etti. Fa"'..at 
lta!yanın ve Alnumııam-ı bıı m·~ 
temlekeler m"selesinde FTansa•ı 
karşı bu derece mül<iylm da11f°11~ 
ma'anna bakarak: ondan ,,eııc 
çıkarmamalıdır. Alınanııa ve!,~ 
ııa pek iyi bilirler ki Bordo ı.::;;;. 
metinin teslimi dem.ek, Fr cW 
müstemlekelerinin de tcıliml [j 
mek değildir. Binaenaleyh cvı'e 
bun!arı •avlamak- saniyen de 1'1' 
ları 1 ngilterenin deniz ·kuwetZt • 
rindm kurtarmak üizımdır. 

Fransızlar çok eıki m~1 .. • 
kecilerdir. Fakat Fransanın WgiiJ"' 
kü genlf müstemleke imparato~ 
lugıı 19 uncıı asnn ikinci nı:fı11 

sonra gOriilmilftilT. 19 uncu cısı~ 
dan evvelki Fran.sız muste111lt_,.ı, 
imp,ı;ratorluğu, tngiltere ile Nal":" 
yon Frall$ası arasındaki ı;zun '!'; 
cadelenm içir.de kaynadı ~-'"" 
Filhakika bu mücadeleden ıur~-
1815 senerinde Fransız imparato~ 
l gu, Hindistana ııaktn birkaÇ a ııJı1 
Afrık<u:!a bır a >uç toJ>Tak ve cetı r 
Amerikatda bıın adalara i~• sa 
em ~ı. Yeni Fran "1Z impc~atorlll' 
r,..ır kuru'utıı. Osmanlı i":par:;, 
tc 1 ıg= bi olan (;e -ıvırın 1 ır 
• c.ınde r t, a.,,,m Fran.ı.ı:sı 
ra ııdan u• 'l .le bıı;,' l>r. şl · 

:<ııcıı .Napolyon lmpa atorlı•t:. 
~maıı.nda, L' z:~ar1 a Koşen '!' 71>" 
tem;.e l,;e.nle b rço!;. adala -ı ve li:~ 
bcdia'yı aldı. Fakat FransıZ ff. ıe 
temleke imparatorlu unun aort Je 
ilçü ti{ii.ncu cumhuriyet deım "ııı' 
temin edilmiştır. Fransa ile ita· 
arasın<UJ daımi bir ihtilıif ıııın:~ 
unu te$kil eden Tunus 1881 st11~ 
nnde himaye altına alındı. frC· 
lrıgiltere ile ııaptıği 190-1 aııl~ 
sıle Fa1t aldı. Bu· suretle ıi~ .. 
Af'ikıada CezaıJirden K0119v•
kadar fasılasız olarak uzcnan F~ 
su mıısemlekeleri, meşaha ı.ti~~,,; 
Tile Franı:adan rekiz muli -
büyüktü 

riıt' Uza]qarkta Franı:a 1883 sent'1'ı>-
de Annam'" 1884 senesincU: de 

1
. 

kin'i aldı. Ve bunları vaktile e" 
ne geçirdiği Kı>Ji" ile bir!eştir"f:t 
bugün Japonların tecavüzün• .,
nyan Hindicini müstemlekesı 
ku.rd u. 1901 .senesinde Fr~ldfı ' 
Siytımı da imparatorlukları~-~~ 
ve ettiler. 1905 senesinde biiY-
Madag<Ukar- ada-. ü.zeriııe hi"'4 4 
yelerim kurdular. Almanyıl 191 O' 
harbinde mağlüp olduqc. zaman 
Alman miL.rtemlekelerin.i [ngi.lt~ 
iie pcy~lar. Bugün FrtnısıZ ifil" 
paratorluğu, ıııe8aha ltibcırile, 1~ 
nıııadaki Frıın.ıadan yinni 111"'" 
daha büyüktür. Nü.fıuu da a~ 
mill/<)n4 baliğ olmaktadır. t 

Beynelmilel müllClSebetler~,_! 
gıli.ı: - Fransız ~birliğini" na-·· 
olduğu zamanların eseri oıan -~ 
muazzam imparatorluk Fraıı>
harici politikasınm ııe..i oryantıı'° 
ııomı lcartııında trufiyeye ~~ 
malı idi. Bunu miistemlekeler<"'_...
tıaliler bildikleri içindir ki B~ 
hiikU.metiniıt otoritc:ıni taıılf1,...... 

istemiııorlar. Filhakilca bu valili"' 
Tin henüz kat'i bir vazıyet afıl 
a!rncıdıklım ma11lm değildir. F~ 
kat Fransadan gelen haberle1". ti 
takım valilerin Bordo hW..--iıf11t 
tarafında,. azleıWıWderinl bildi'" 
TrM?ktedıT. Bu da vaziyctı mahal-, 
!inde daha ıyi g6rii.p takdir eM* 
valilerin, Bordo hüktlmeti otori::;,. 
siM tabi olmak istemedikleri 1 e1İ 
kında Londradan gelen haberi 11' 
teyit etmektedir. Anl~lıyof if' . 11 
dün Fransanın gururu olan ge 

1 i mparatorlıık, buqi.in fngiltel' ; 
Japc'ja, Almanya ve ltalycı ttra , 
sında bir entrika mevzuu olmıı$ 
tu· --d 

========-
koa•i1 Maruf Miıuri 

mektep oluyor 
Arnavutkövünde traınvaY ~ 

desınde ve Amerikan kız ~,Jır 
ittisalinde bulunan ve ınc--:.. 
J;;ollej müd'iirlüğünc ait olan 1; 
naı.,'ın müstemiliiıı ile birlikte . , 
tiınlak olunması beledive reiSll 
f;nce kararlaştınhıı1$tır. _J ı>-

Misuri konakı nrunile ınaı-_,.. ., 
lan deniz kıyı:;ındad<i bu bUI~~ 
20 bin lira \"erilecektir. Beledit~ 
reisliıti burada icabeden bazı rf 
dilatı y:rotıktan sonra veni c~ ... .
vılındıı burada yeni bir ilk rofJ'~ 
açılac.od..'i•f. 



T ahliy_e işi bugün tamamlandı 
Sidorivlc', matbuat milme&- Ridortviei, bundan sonra Sov - zip etmişir. 
reş 30 (A.A.) - Propaj!andal dir. - - ., ,. • . , , l cliıışan şayialan da kat'iyetle t*-

ne bey .U:lilla bulunaraıt bu- yeUerin Rumen . h~fıanctind~ Diğer bir membadan öğrenildi
~j(le üzeri Rı;ımanvanın Sov - 'Duna ve Karooenıı:de üsler ve li- )tine göre, Sovyetler bir yanlışlık 
~ birliği tarafından talep e - ıınanlar istediğine dair wrilen ha- neticesinde Herta'ya kadar iler -

,. arazinin krki isiru tamam - beri tekzip etmistir. leyen Sovyet kıt'alannın bu h:ue-
tıildirrnistir. Rumen ba1kı- Nazır, Romanvanın di~r hudut- ketini tash.ilı ederek kuvvetlerini 

li}"l!Sİ evvelce hazırlanan lan iizerin,de bAdiseler eerevan et- Molotof tarafından te<lbit edilen 
mucfuince devam etırekte - t !tine daır ecnebi meıınlekeUcrde hatta kadar geri çekmişlerdir. 

Moskova radyosu işgali nasıl tasvir ediyor ? 
kon 30 (Radyo)- Kmlor. asın kızılordıı! .• avaulerile kar- Ahalinin beyecaıwı.a, sünınıııa 

n B"~arabyayı ve fiimali mi- pıaınaktadır. payan yoktur. Halk, yortu elbise--
ayı işı:nli, evvelre huırlımıın Askerl..-rin, kumandanların Ü- !erile sokaklara döldilmektedir. 
dahilinde, devam ediycr. mr zerine çiçekler atan halk, soiuJ< Geceleri sabahlan k dar umumi 
birler, parnşütlerle indirilea içkiler de ikram etmektedir. d 1 d ._ ·· ı· k 

Kızılordu, her gı"rdöln \öv, kasa. me~ an ar a ı;ar.;. soy ıyere oy-
lerimiz tarafından İşial o- __ ._. d h lk _.. 'ı . nuyorlar. Umumi ve ıuısud biııa· 
ııştıır. ba ve ..,..ır e a a ı:azet~ er, rı-

rabya halkı, hala kiir kınl· . saloler dağıtmakta ve bapıshane- !arda kızıl bayraklar "."llan'.for. 
ru büyük bir memnuniyetle ı !erde bulunan malıpuslan serbest Stalinin, lHolotofan resımlcn ae-
•Yaşasın kın! Besarabya! Ya- 1 bırakmaktadır. kak.larda dolaştırılıyordu. 

~enubi Amerika hükumetleri sıkı tedbirler alıyor 
nos. Aires 30 (A.A.)- Ayan 1 tahdıt edilmekte ve crnebi ceıııi
i bitaraflık \•e umumi em- yetleri üzerinde hülı.Uınetia koat
kanununu tasdik etmiştir. rolü arttırılmaktadır. 
nun ile matbuat hürriyeti ı Mahrukat istihlikhı.in azaltıl -

mıw içİıl. tesbit edilen aizami •aat 
ıece yansındaıı itibaren tatbik edi
lecektir 

ecnebi gemilerine konulan takyidat~ Amerikad , 
41 

ıngtoa 30 (A.A.) - Nazır 
\ enthau, Amerikan s.:ılarında 
ı.ı. nama kannlında bulunan ec
·"'ı:emi.lerinden hiç birinin ma- ! 

!iye nczaretindea müsaade alma
dıkça hareket etememesini eıa -
retmiştir. 

Maliye Nezareti, bir deab tia-

o 

ret şubesi ihdas etıni tir. Bu 5ulie 
ecnebi yiik gemilerini sıkı bir su
rette kontrola tlbi tutruaktadır. 

Ask r gözile 
cephel r 
rı iııcl :ıahifeden devam) 

lılp obıılaT bıle l nqilız l mpara.toT-
_, ) ıw:an COOO ki""'"k Poto"~a livası lul,ırun dıqcr kmm!cırına ve ana 

(l ıncı •w,ifeden dcıam ~ ..., voıana dayanarak hcır!>ı sürUkliye-
t ftan Al 1 bu.'tlin dlin Sunycden aynim•• ve ıl'• .. •er •ra man ar -..... ~...- bi!ırleT 

, a sahiller-nde lngılterey ne geçerek İngiliz ordusuna iltihak Yıldırım hC1Tbiııi tat!; c etmek jj,. 

yapmayı t m ettikleri ctmistir. :ı:eTe <imal J..-1izi Almanların dal:a 
• uu hazırlıklarına e\ anı et- Afrika cephesinde Tobruk üze. 
odirle~. Bu taarruzun ae za- rinde vukua g len bir hava mu- 1 ışlcrinc q•lır. fnw?it imparatorlu
•·e ne suretle .-uku bıılac:ıı.1- harebe~nde İtalya hava M ır~li quna tevcih olunacak taamızu u

estirnıek' miişküldur. Balbonun bindiği t yyarenin dü- zak TJ&llardan qeçirmektense doii
ı:ilterede her türlü tedbirler <ürüldüğü, kendisinin n tayyare- nı:!an dıığruııa ana kaynağa dıı/1 • 
ııı~tır. Tayyare la"liyct gece- de bulunan dij!erlerinia yanarak rutmağı Alman kumanda heyeti -
üudüılü durmaksız.n d ..am öldilı7,-ii malumdur. nin tercih edeceğini zan.,.ediyo -

ektedir. İngiliz tan arelcri llfuso!ini Mareşalin yanmış ce- nız. 
ndina..yaya kadar .-eni kcşü sed'1lin Romaya naklini emretmit- 1 ııqıliz ana "atanına kttr:ı kul· 
lan yapmışlar, Fransa, Uo • tir, Marc:;alin cenazesi b:iyük as- lanılacaka esas sılıi.huı haı'a si -

ve Almanya ··zenn de ... 

1 

keri merasimle defnedilecektir. Jcihı olacağında da ısrar ediyoruz. 
kimya fnbrikalaruu, istas l\Iusolininın TorİD<> hasUınele • Fransız filu•"U tamamen teslim ol

.-e tayyare mcydanlarıııı rini ziraret ettikten sonra, Fransa- sa da Brıtanya adalarına11amlacak 
ip etınişlerdir. ı da işgal edilen )erleri de ge:ımiş ıhraç lıareke~inde ha"a sı!ıihı ka
dcnizde İngiliz dcniı kuvvet- ' oldu,i{u bildirilm ktedir. ı dar ani rol oynıyama:... Halbuki 
kaçmağa te ebbüs eden uç i- ==.:============= bu gibi ihraçlarda dikkat edilecek 
an torpito muhribini takip et- Irak Harı"cı"ye ilk şartm ıaamızun baskın halin· 
er, bunlardan birini batırmış- de olmandır. Koca bir filonun hi-

• Diğ r ikisi k~.r:ınlıktan is.. Nazırı bu sabah mayesinde yanılacak ihraçlar da 
ile ederek kaçmağa ınuva!fak baskın olmaktan çok uzaktır. Hem 
şiardır. ld Fransanın şimalini tutmuş bulu-
rk.i Hindistan başkumandan- ge i nan Almanların filonun himaye -
da yeniden iki İtal) an deniz· sinde asker nakline ihtıyaçları da 
ının batırıldığııu bildirmekt... Irak Hariciye ~a:ıın ile birlikte yoktur. Şimali Fransaya yerlefti-

Ankaraya resmi bir ziyaret yap • Ti!ecek ıı.ı:un menzilli oplarla Ma~ 
giliz Anuralliği ilssune döami- llllŞ olan Irak Adliye Nazırı Naci denizini hakim bir filoya karşı da, 
bir l!ıhtclbahirden hlb<:r alın- Şe.-ket bn sabahki ek.presle An- ilk ihraç hareketini koruyacak ka·ı 

!d 1.;ın1 bildirmektedir. Bu tab- karadan ~ehrimize ı:elmiş ve Hay- dar, muhafaza etmek kabildir. 
ahire kaybolmu~ nazarile ba. darpaşa istıısyonunda knr ılanmış- Filo himayesinde ihraç, ol3a ol.ta 

· akladır. tır. Mumaileyhe Irak hüklımetinia lııgiltereııin şark sahillerine karıı, 
• ncral dö Gol İngiltercde Fran- ~~ara elçisi de refakat etmekte. lskandinavyadan yüklenecek kı-
lefoonıınun te$kili için gele- t<ı.at ıçın mevzuu bahsolabilir. 
hafta göniillü kaydına başla- Naci Sevket hususi işlerini gör- Esaser. Almanların Büyük Bri -
agını söylemiştir. mek üzere şehrimizde birkaç ı:ün tanTJa adalarını muhtelif nokta -

l 1ı ._ 1 .. kaldıktan sonra Ba,fdada avdet !arına ayni qün icinde müteaddı't 
ran>adan gc en auer ere go- edecektir. Irak Ilaridye :'lfn21rı ise 
l!itler crkünılıarbiyesi ile. bir- An karadan memlek f d . ihraç lıareketlerine esebbüs et -
• i gal edilen me.mleketlen do-1 tur. e ıne onın1'._t- meleri beklenen şeylerdendir. 
ıaktagır. Evvela Fran ızların o- ı Mulıtelif noktalara hep birden 11a-

•.lce bomboş bıraktıkları <;traz. Ş . pılan hücumlarla hasının Şaşırtıı-
~a gitmiş \"e omdan dıgcr şe- • ehır hastahanelerinde ma.n temiıı olunur. 
bre uğrı) arak, Puusc gelmiştir. •l 'kl Şu düşeincelcrle, ılk ba.skında 

ller Parise muzafferane bir yenı l er kullanılacak esa., Bilıihın hava si.-
·~ yapmak istememi tır. llilii - Belediye reisLiti CeJTahpa.şa, lıihı olacağını zannediyoruz. 
A.lman askc.rlerinc Fransızlara Beyoğlu ve emrazı ıiihreviye has- Hava silahının b<1$kında muvaf-

'· ı çok iyi muamelede bulun - t• !eri ile Üsküdarda ZemepkA- fak olması için ban mevsimler da· 
l;;rı vo işlerim .kola> la tı.ruıa - mı! Doi{u:ınevınde ve ayrıca Eyüp ha münasiptir. 
1 için şiddeıli emirler •eril - dL~p:ıııserınde bulunan bazı }tar • • H"T kıt'ada olduğu gibi Avrupa 
'ir. yola yatak ve havlu ve saircnin kıt'crnnda da bulutların muhace -

\"atnız Alınan istilasından sorra cok oskunış bul;.mh.ık' .. ı!·ıru ı::vre- ret mevsimi ı·ardır. O zarr.an beyaz 
nsado büyük bir ıa c buhranı rek l)ura:ıra yeni L.ır:vc..:ı ve mal-' ve kesif bulutlar alçaktan gider ve 
laıruş bulunmaktadır. Fransız ko - k istikametleri ~·;nzerce de;;;-ez. 

,ı. zeme ymaıp. ararlast...rrnı.ştır. ,,~ H"T"'" 

«unıetinin bu buhranı no Sil - 10 lb r ·'" b Avrupanın cenubundan ve Şaf'o 
le ·o··nJı',,ebı'Jereı:· ı" •orula"ftk hır" I ın ıra sar.uıe U hastane 0 

T. t , • • ' k·~ l t kl ,.;ından ngiltere üstlerine doğru. ~-ledı'r. .!!l"ın - ,o a ve ya a .ın yenile- l 
. ...., nı-cektir. o an bulut muhacereti önü.müz • 
ordodan bildirildiğine göre, 

ız hilkümeti miist:ıkhel l"ran
:ı.:ı idaresi tuzlarını tctkık et· 
·tedir. Hatta Lavol mcb'uslara 
anatla bulun:ır k, kanunu e.a-
e bazı Iİeğişiklikler yapılacağıw 
lenıiştir. 
igcr cephelere gelince, Snriye

<i Yakın Şark J ransız ordusu
ıı silahl:ırıru bırakması hakkın-
llıütenımim malümat alınmış • 

· Ordu kumandanı General 1 
ltelhauser e\•\•clcc mukavemete 
~am etmek karnrını •ermişken, 
n~ral Veygandın bundan dört 
ıı evvel taJYare ile Suriyeyc git

\ı \·e Yakın Şark ordusu kuman
~! ile görüşerek, kendisini iknaa 
ı \·affak oldulfu anlıışılmıştır. 
\~gand tekrar tayyare ile Bordo-
diinmüştür. 

!Simdi Suriyedrki Fransız as -
•l~rinin Fransa.va ııakillcrine 
. lnnmak fuercdir. 
llıuıunla beraber Suriycde bu· 

Dil!er taraftan hastanelere ve -
rilen ibir emirle de peoroeroey C6ki 

1 ~ . tı.ı> karvo a rııı tc"k<>l.umıp veni 
tip karyolalar kullan:lacab ve eti-
;'.er lüzumlu vesaitın de peydell>tly 
yenilenccekleri bildiri' n4tir. 

1559 Biat , 1351 Rllllıf 

CemllileneJ Haziran 
23 17 

194'1, Ay 6, Gün 182, Hıdır 56 
:ıo Haziran PAAR 

Vakitler Vuati Ezani 
Sa. D• Sa. D• --

Gün et 4 32 8 47 
Ö~lı! 12 17 .. ~3 
İkindi 16 18 1 53 

.~ 19 45 12 00 

1 'li ata . 21 48 2 03 1 
tm.ır 2 11 6 26 

• 

<{eki aTjda başlar . 
Ingiltereye kullanılacak esas si.

lıilıın hava silahı olacağını kabul 
ettiyimize cıöre. taarruzu da o si... 
lıiha en muvafık gelecek mevsimde 
baslıyacağını söyliyebiliriz. 

Su halde hükmümüzü ıöyle ve
relim: 

Biiyiik Britanııa adalarına karşı 
hakiki Alman taarTuzu bulutların 
muhacereti zamanında, yani bir 
aya kadar başlıyabilir. 

Bir sınıfta 150 Üniver
siteliden 13ü geçebilmiş 

Şehrimiz üniversitesinde imti
hanlar bu~n bi1ıınektedir. İktısat 
fakültesi 2 inci sınıfın imtihanları 
ise evvelki giin bitmiş 'Ve neticeler 
talebeye teblii? olunmuştur. 

Buna ııöre, 150 tale-bcsi olan bu 
smata ancak 13 kişi sınıfı geç -
~i~tır. 

Bugünkü karşılaşmalar 
llefiktaf Galataaarayla, .Vefa. 
~ F enerbahçe ile oynuyor 

Yazan : ADNAN AKIN ,, 
Dördiiru:ıü milll kümenin SOll 

maçları btw'.iıı ve ı?elecek pazara 
~ef stadında oynanarak niha -
yete eriyor. Bu seneki şampiyon
luğun Feneri>ahçeye nıısh oluııu 
muhakkak bulunduı\luna göre bu
-gün Şeref stadında yapılacak Ve
fa. Fener ve iBeşiktaş - Galatasa
rav .macları puvanlar üzerinde Yf!:
ni bir tesir ı::östereıniyecektir. Yal· 
nız 'bu dört İstanbul takımının bir
birlerile olan rekabetleri bakımın- · 
dan müfrit taraftarlarının talti • 
binden ibarettir. Fubol mevsimı -
nin cok ~çmi$ olmasına raıornen 
bu dört kulüp bir t~rlü anlaşıp 
yılan hikayesini bastıran bu kar
•.• la•malan ıbir haftanın içerisine 
sı:kıstırıp i<ti tatlıya bağlıvama -
dılar. Bu anlaşamamazlık bir takı
mın ne prasama ve de dcrcces.ıne 
müessir olmadıl'ına na.:aran da 
i<in i~inde ·yine bir uyU.,<a."'l.ama.z· 
lık mevcut gibi görünuvor veya
hut bu dört kulüp maçları SC}Te 
eelenleri futb~lden oo,ı:utmak için 
ve bu spora lanet ettirmek ıçin 
azami ~ayret sarfediyor!.u. 

mn <birineisinde Galat-llT teb
ma faik ve hAldın bir çal~ ile 
4 - l vaziyete l(lımiı ol.ırauna rai· 
men Besiktaşın enerjisi Galata • 
saraylıları az daha m~ınp çıka
racaktı Ve 4 - l lik takım birden
bire ve ırüclültle 4 - 4 wziyete 
..udi. Ve o:vun da bu ~ blW. 

İşte bu oyunun avdet maçı bu
~ yine avni ırt.ld ve ~aatte ayni. 
takımlar arasında yapılı yor. Ba
!talı:m bugün Galatasaraylılar ye
ni bir fırsat yakalayıp Besi}:taşı 
mağlUp edobileeekle:- !I'J? Yine 
Beşiktaınlar bugün de ener,ıilerinl 
.ı?österip o yıkllrı..'U taarruzu U. 
Galatasaray .müdafaasını ı.orlıva· 
bilecekler mi? 

Her ne olursa oksun neti""'Y'! 
müessiriyeti ol.mıvan bu karşı • 
!aşmada 22 fut.bolcu da mııhaldı:ak 
ki hakiki kuvvet ve kudretlerini 
sa:-!etmek arz~wıu ~:;mrmiyl'Ce· 
/ie benziyorlar, ve bu m· çın bu ~ 
k!ld<! veni bir beraberlik ve dostltdı: 
havası içinde bitmeı;ı r<ilı: muh -
temel görünüyor. 

BUGÜNKÜ SPOR 
HAREKETLERİ 

Her ne hal i3c bugün Y'lDC ııü -
neşin altında terliyecck 48 - 50 
spercuyu sevrcdecei!i :. İlk karşı - 1 ;:;eref stad•TJ.da'. 
lasrnavı Fener - Vefa takımları ( Vefa - Fener saat 15 de. 
yapacİıklardır. Bu rnacın Fenerin Galatasaray· Besfl<t•· saat 17 de 
üı; farkla neticesi tabiidir. Amr Eüyükdcre havuzunda 
mühim 'karşılasrna BeşikW - Ga- Yüzme teşvik müsabakaları 
latasarav maçıdır. Bu m< sabaka- 1 saat 15 de. 

Sovye 
t 1 pi rd 

hü 
b 

(1 incı sahifede11 devam) 
min~t vermişlerdir. Çıinkli Sov - ! 
yetlcrin ıfaba ziynde ileri harck ti 
Alınan •·e bilha İtalvan men[a
aUerine dokunacakt.ır. • 

Amerika gazeteleri, Sov ·etlerin 
İtalyaya meydan okuduklan miı
taleasınd:ıdır. Çilnkü itnlyan dev
let adamları, birçok defolar, So,·
yellerin Balkunl:ıra dol:ru sarli.
masıno İtalyanm kat'iyven müsa. 
malın edemiyeceğini ve hatta mü
dahalede bıılunacal:'Jm defaatla 
söylerni~lcrdi. 

Romanya mehafili, Sovyetleria 
ilk taleplerini daha ziyade ı:eni~ 
!etmeleri ihtimallel"inılcn .. ~e 
etmektedir. 
Besarabyanın i gali siylendii!i 

gibi pek o kadar hadisesiz de ı;eç
miş değildir. Çernoviç İşgal edilir· 
ken Sovyet tanklarına lcarşı ateş 
a(ılmış ve tanklar mukabele et -
miştir. Bu yiizdea a<ker \'e sivil 
ahali arasında birçok kimseler öl
müştiir. Bcsarab~·a hududunda da 
Rumen kuvveHeri hududu geç • 
mek istiyen Sovyetlue karşı ate~ 
armıslardır. 
Şimdiye kadar işıral edilen şe -

birler arasında Çernoviçten m ada 
Zhotin, Soroki, Ki luov şehirleri 
de vardır. 

Romanya askeri heyeti Odesaya 
varmış ve Sovyet askeri heyetini 
ziyaret etmiştir. İşgal tamamlan
mış addedildiği için dünden itiba
ren müzakerelere başlanmıştır. 
Bükreşe doğru bir telefon battı 
tesis edilmiştir. 

A ı ı 

urne ı ye ı 

acak mı. 
vnz; -etle, h1':rilııkü Vftlıyete te • 
kaddıim cd·n lıaıl. der hakkında 
iz.::hat verecektir. 

ovyetlerln Besar.ıbyayı işı:al 
için, Alman anın mu vafakatinl 

nclden almağa li!zıım görın · ii 
nnlaşılmakiadır. 

.. nkil ~ovyet notası Mo ova • 
daki Rumen sefiri David kuya 
verilmeden ancak üç at evvel 
Moskovadakl Alman setiri Şalen
berge kediyet haber nrilmiştir. 

Roma gazeteleri ne, Besarahya· 
nın Sovyetler tarahndan iwali 
hakkmda hiçbir mütnleıı 5e'!'kt - ı 
mrmcktetlir. 

Ito nyaıla umumi fcrhcrlifhı 
ilanı her tarafta süktlnet ,.e • 
tavaıtla karşılanmıştır. Bükr e ' 
bilhassa hava hücumlarına karşı 
yeni tedhirkr alınmakta, her tJr 
rafa tayyare dafi topları yerl•şti. 
rilmektedir. 

So.-yetleriıı Karadeniz ve Tuna
da bazı iisler isteyip i.slemiyeccti 
Odesadaki müzakereler esnasında 
bel!i olacaltır. 

Diğer taraftan Rom&llJ'a budu
dana Ma<"ıtr ve B!!lgar tah~idatı 
de\'Bm etmektedir. Bununla bera
ber Roma ve Berlin hiikümetleri 
bu iki memlekete hlidiseleri tesri 
etmemelerini ve sabırla bekleme
lerini tavsiye etmişlerdir. 

Bu tav~İJe, Bulgar ve 1\-Iacar ta· 
leplcrinln ııraumi sulh mlizakere
lerinde nazarı dikkate alınacağı 
hissini vermektedir. 

SON TELGRAF'nı tarihi tefrik8&4: 21 -
Reşit Paşanın Hatıratı; 

__,;-

ABDOLHAMIT NASIL DEVRiLDi? 
y ••••••• J ~ 

'r.keac1er r. SER1"ELLI ,...-.... Ct:~df!f Retıİ TULAHKJRAN 

Yaşasın hürriyet, yaşasın affıumu· 
mi, sen de var ol! 

Ba vak'a ola sabalt erkeatlea 1 
olmuştu. Haber gelince babamla 
derhal bapi51&aneye ı:ittik. Sekia 
oa jandarma hapbhaıııeııia öa 
cephesini tutmuşlardı. 

Yaralı jandarma kapıda, vazi!esi 
başmda ve başı :q,\endililc sarılı 
duruyordu. :ı-tahk11mlar içı-ride 
luyameij_ koparıyorlar. c Yaşasua 
hürriyet, afıf umumi isteriz, diye 
feryat ediyorlardı. Babam doi;ru
ca kapıya yürüdü. ~labpuslııra , .. 
ri çekilerek yol vermelerini ve i
reriyo gireceğini söyledi. Kalaba
lıkların ne garip psikoloji>idir ki 
elleri sopalar, demir parçalarile 
mücehhez bu güruh sillih!!z bir 
tek adamın sözile hemen sustular 
ve geri çekildiler. 

Biitün çocukluk bayatıma ea 
tehlikeli anlarda bile beni y 
dan ayırmıyaıı baham yalnız .,.. 
ilk bu sefer içeriye yalıuz cinli. 
Ben demir panııaklığın dı$mde 
kaldım, heyecandan titriyor4um. 
Ağır adımlarla ilerledi. 

- Sen ~öyle, sea de lıu tarafa 
diyerek ve ellerilo iptret ederek 
mohpıtslara etrafında blr halka 
teşkil ettirdi. ve: 

- Bu De haldirf Ne oiG,yonL 
nuz? d~ 

Herkes hapnı önüne eimiıti
Ortalıiı deri hir .rdik!it kapla4J. 
BnMnı Serezde u:zıın umna .,.._ 

züe vercfiii içi.ıı, blrçokl.anıun i&
ticvabında b '1unmu1, hapi.ıhane
de. çıka vekayi abbin oraya 
giderek onlarla temas et · ve 
yaptı;P sık teftişler ha.sebile elb
baştlannı da t~ bulnnuyor
dtL İçlerinden balkaıuıı ö safına 
ge~irıniıı olduğu bir iki kişıyi n. 
kıştırdı. c.Iar ıı: - Hlirrlyet ol- 1 
mu:;. biz de affı umumi isteriz de
diler. Yavaş, yavq sinin uük- 1 
tan arttı. Yeni en hep bir ağızdan: 

- Yaşasm hlirriyet, ya~asuı affı 
umum. .. 

Diye bağırmağa baıladılu, 
Sıısmalarc.ı işaret ederek ba -

baru onlAra dedi ki: 
- Evet, hürriyet oldu. Saiıı de 

affınız için çalışac~ Devi t si
zin baharuzdır. Sizi ı!e d~tiıı cek
tir. Yalım insan babasının evin .. 
çerçe•·e ve kapılan kırıırıık. hirfq 
istiyemez. Yaptığuuz doğru bir 
harekct değildir. Siı devletin ııeL 
katine gü•·enlıı. Berşeyi yerli ye
rine koyua ve müsteribamı kotut
larınıu ~ekiliniz. imdi ben tel
grafbaaeve giderek mabeyne dzla 
için maruznıta bnlunacabm. 

Bu sözler miisbet bir tesir yaptı. 
Yaşasın hürriyet, yaşuıa affı • 
mumi, sen de varol diyerek baba
mı teşyi ettiler n hakikaten de ko
ğuşlarına rekildiler. Biz de tclıraf
baaeye gittik. lllal.eyn ve müfetti
ti umumilik makine başıııa cai>
rıldı. Babam hadisatı anlatarak 
affı nmumi tava.ssutunda bnlua
tlu. Müfettişi umımıilik de teşeb
~~ü mabeyn neııdinde tak'l'iye et
tı ıse de mabeyn meseleyi mecliai 
vükelaya havale ettiğini ve neti
revi bildirccefi cevabuu veri • 

yordu. 
Babam tekrar urar edettk aha

linin hali galeyanda btılandataaıı 
ve fayet derhal cevabı muvafakat 

verilmeue mabpmlann ahali t.. 
rafından tabliye eclilec:eklcrİllİ, 
bunun önüne ~ilemiyecetini, ı.. 
vuiyet k.al'$ısmda da hükllmeta 
küçük dil$«ee;ni kuvvetlo hatır -
!attı. 

Filbakikıı halk önlerine kat~ 
lan da' ui ı•ırnalarla hnpishanqe 
gitmiş bnlıınn)orlardı. Mabpua -
lar halklll bu hareketini görerek 
bili.bütilıı coştular. Mabeyn cev• 
veredursun, hapislu içeride• 
da dışarıdan hücum ederek esasea 
sdtlz on kişiden ilıaret muhafıs • 
lan bertaraf etmişler, demir ka • 
pıyı da kırarak hapishaneyi tahli
ye etmişlerdi. Akşam• dojru ıd 
emri l:"lcli, tabii emrivakiden c9" 
sonra.. 

Serbest blaa mahpuslar, nU. 
k ve dostları, yenici.en. ~· 
.aaJeri yaşadılar ve yJlŞllttılar. 

Bundaa ııonra Rum ve u..13 1 
eşkiyalarmm istlmanı bqb4J. S. 
~ bir çete geliyordu. Halk bq. 
raklar ve çiçeklerle donatılıaıt • 
rabalarla bunlan ııehlr haricinıı.. 
k:ır~ılamağa ~idiyorlar ve aııı.. 
!ar arasında hükilmet dair...ı- ~ 
tiriyorlardı. 

Orada omitacılar sllihlanaı. 
boıııba ve ccphauelerini masa üre. 
rine koyarak biikfunetin milme 
sıfatile m tas:ırnfa teslim ed1 • 
yorlar. 1 

Kendilerine şerbetler ve air;a • 
ralar ikram ediliyor, nutuklar si:r
lcniyerdtL Akşaıııı.ııa tiehrin ml • 
saf"ıri olarak şereflerine ziyafetı. 
verilivor, oyunlar tertip cdiliyer. 
tdcrar nutuklar irat ediliyordıL 

Bu esile ile Sandanski do J'L 
nmda erldlnıharbi makammıla • 
lan Paniçesi olc!ııiu halde, hil.rrt
yem. ilinmı mllteakip, Selln · 
gid rken, i.st.yon~ §U miihm 
nutkıı söy!emJtti: (Vwu - 61). 1 

* Sandanski.oi utkn 
BJL"OınJM l\iEMAI.1x> 
ŞAHM"'E AHALİSİNX 

Se\",gili vatandaşlar! 
Bu kadar vakittenberi bekJ.d. 

jttmiz hürriyet doğdu. İşkeı:ıcedıl 
olan vatannnn kurtuhn~. V• 
tana ~ bütün ahali a:ukl•M> 
lar, jöntürklerin sAy ve gayretli 
sayesinde bütün ahali yeniden IMr 
hayat bularak ~ kıtal vu:bl 
bWınakmın kölelilrt~ e1eııdilile 
talı vil cd!ldlım. 

Sevıri.li vatanlar! l 
Bagünkü giln çak mwızzeıı vtı 

muhteremdir. Mesaili miihim
ye onda karar verilecektir. Mlll.
tiınix kurtulacak mı, ~ ... 
cak mı.? Vatan oğruna can ver. 
melı: ve hazırlıkta bııhmm•k, p.. 
le'oe çalmak &izin gayret ve bJm. 
metinize muhtaçtır. 

(Devamı t>4I' J 

RAŞlT RIZA Tiyau-c
HALIDE Pİ$KİN bcra 

3<l haziran pazar ı.:ünü akşırmt 
Gcd:ikpaşada Azak bahçesinde 

KARMAKARIŞIK 
Vodvil .3, perde 

Heyet her pazar akş=ı Gedik· 
paşada Azak bahçesindedir. 

Heyet yeni hududun te[crrüatı
na kadar kat'i şeklinı tesbit ede
cek, işgalden miltevellit meseleleri 
halle uğraşacaktır. 

Sovyetler, Besnrabya ve Büke. 
vinadan arm edenlerin RCllıanya. 
ya hicretlerine mini olmıyacakla-
rını bildirmişlerdir. \-==============-==============,.. 

Son gelen haberlere g'Öl'e, Beria 
şehrine giren Sovyet askerleri ı:eRomanya meclisi yarın loplıııa

cak, Başvekil Tatartsko bugünkü ri alınmıştır. ...-.KAGITÇILA 
Müstemlekeler- :Elek~ik cereyanındaa TOPI'A!' ve PEBAKm-.'l>E 

t olen çocuklar Ambal:ıjWc iade gıu:cte lil!ıtlan bundan bövle müteahhide 
..1 h k f verilmeyip doğrudan dokruya idaremiz tıırafmdu sablığa çıkan-Uen Qflr YO • , . (l ınci sah#eden Uııamj wtır. 

1 
K.as=paşa la Tc~•fte cad es.·n- • T ı· b 1 nJ L-

(Başmakaleden devamı 

hesabına pek fayda .-e hayır ol • 
nuyaca!i'ı görülüyor. 

Suriye ordusu gibi şimali Afri. 
ka ordusunun da silahlarını ter -
ketınesi takdirinde c;yeni Fran a_• I 
ümidini terketnıek lazımdır, Nı- 1 
bayel, bizıat Fransız subayı, I'raı>
sız eri mijtarekeyi kabul ve sila
hını teslim ederse miisteml«kcniıt 
yerlisinden hizmet ve sedakat bek- . 
lenemcz. Müstemleke halinde ve
ya manda altuıda idare edilen miL 
!etlerin ise bilhassa milliyet fikri 
ile a~ılanmış ve uyanını.ı; olmalan 
takdirinde hiçbir şey beklenemez. 

Herhalde, şimali Afrika ve Suri
ye ordularının mütarekeyi kabu
lünden ~oııra Akdenizdeki vaziyet 
l'Jlk değişecek ve İngiltere Mc.ı~ 
ve Filli.tinde, Cebelütlarık, llabe
şistan, Trablus karalarında Te Ak
denizdeki ü;lerinde ve adalarında 
tekbaşına döğüşmelt vaziyetiade 
kalacaktır. 

Bu vaıiyette İngiltere iı;in tek 
teselli İtalyan donarunllSlJUJl hi • 
mayesinde doğrudan doğruya İn
giliz adalarına vo Mısıra ilıraç ya. 
pılamaınasıd.ır. 

İngiliz donanması Ak.denizde ıs
rarla mücadeleyi kabul ettiği ve 
kaldıb takdirde hethalde İtalyan 
donanması Adriyatikten Çtkauu-

·~ a ıp u una arm .,..J" harta Paznrte>i günleri sah hleytn saat 
de lraıılı Melımedin lı.öhvesındc ll · 11 arasında gazel~ idare müd-rlilğilne n::ilra ıutlıın. 

oglu Hüseyin de yaş tUe elektirk çıraklJt yapan 14 y~arında Celal ~~;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kablm;~nu kurca!~ ve derhal 
köınür <ılup ölırüştıı• 

AKINTIBURNU~DA BİR 
ERKEK CESEDİ 

Arnavutköyiinde Ak.ıntıburnu 
gazinoları önünde 40 y~lar,nda 
kadar tahmin olunan bir erkek ce-' 
sed.i bulunmuştur 

Üstü ba•• temiz ve k~de bir 
de rozeti olan ölilnün hüviyeti ft 
hadisede bir cinayet mevcut olup 
olrnadtğı tahkik olunmaktadır. 

yacak ve totaliter kuvvetler Mri
kaya ge(mek iç.ia Cebelüttarıkı ı 
düsilrntek, kapamak yohına gide
ceklerdir. Yaluı1 da Afrikada lllii.. 
cadele etıniyecekler, Fransadaa 
alacak.lan müstemlekeleri kafeste 
kuş bilerek sadece İngiliz adala • 
nnda İngiltereyi yenmek ve ona 
da müsait şartla sıılba icbar eyle
mek hedefini güdoceklerdir. Bu
nun için de herhalde İngiltere ile 
totaliterler arasındaki harp bil -
hassa Britanya adalan hedefi iD&
rinde çek celiA ve haşin olacak .,.. 
İnııiltere bu harbi bı:anmak içiia 
bütiia imkinlannı ortaya koy• • 
caktı.r. 

ETEM İZZET BENİCll 

O. l rla Yılmu Falllılut.. S&lo lana urnao 0-lerkrl 

Bugün LA L E de toplandı 
lkncııla ı bli)otıt Fibal blrıl• 

1 - HRiYEYE SELAM 
Amutta BallrQo. mektebbıbı. Al':, h<1' r =, ..,..ı n zdu dol• lıaJ'Mı 

2·CINAYET SA i 
Gaan\erior balı ZDVAAD ao O:"l"ıla - ph:r rt 

&a-la - ll .. Da m.-

DiKK T: 
ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 

Yaı - lesmnuma • llılcll ııerıerııbe rilnOndcD itibaren tatııa 
o)emeolı1tt. 

CepJ-.~~ 

!erde 7,5 kanJf fWla ald-hw, 



TEL G R A F-SOBAZIUM~--
----- ... 

F O 8 F A B S O L, Kanın ea byaff kumı .ı... brmm 711TUlaaklan tueli~ Nattır. Tatlı ltCaJa ....ıa eder. Vilcude devamlı sençlik, 4inçllk verir. Sinirleri • 

m.nk ualıt lnıhranlan, aykwıusbıiu &i4eri •. Muannit inkıbulanla, banak tembelliihade, Tifo, Grip, ZatiirriyedQı Sıtma Mlt11hetleriJMle, Belpvşe.kliği ve ademi ikticı.t 
tıı. almakta pyanı hayret faydalar temin e:' er. f, 

F O S F A a S O L'ün diğer bütün kııvvet IUnlpianAdan tlatillllllitl DEV AMJ..J Bİll SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA TEMİN ETMF.SI Ta ilk 
ı..irin.i ürhal 1Ö9termeaiclir. ~ 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir Her eczanede bulunur. 

V AKIT, NAKiTTiR !.. 
5 peniyonlak bir komprime ile (Su ve ateşten sayri bariçt~~ !Uç 
bh madde ilave etmeyi düşünmekslıin) 15 kur~ mukabılınde 

15 dakika gibi kısı bir samanda zengin ve iftihalı bir sofra 
hllll' byabilirsiniz. 

Jdaruf ve ıneşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir 
'°rbay) her zaman bu.lam.azsınız. 

ım,61< y.tromı ve faydası ~r olan çorbalık sebze lkxm:ı:prmıele
rim.lzin ııenelerce ne!aset ve tazeUğini "muhafaza ettiğine 

pbit olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
llERCİMEK, BEZELYA, NOHUT ve sair hububat aebze ve çor
lıahJı: koınprimelerini kileriniıı<le bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiı ıervet gibi
dir. Bilhaııa dar ve ııkışık bir zamanda 

kıymeti daha çok takdir ·edilir 
Aileler içllı olduğu kadar yolcular ve sporcular için de ~r zaman 
'ft her yerde ıııcak bir yemek tern ini kabildir.. Balı!lı:allannı:ııdan 

50 gramlık bir lromprıme 9/100 gramlık bir komprimeyi 
15 ~an alabilirsiniz. , 

BF.ŞİKTAŞ, ÇAP AMARKA Tarihi team: lt15 

Darülaceze Müdürlüğünden · 
Danlltceze ıııü~ ve ba.W..oe 15 Jıadın hademesi alınacalttır. Bu isi 

,.pm•p loendızlnde lt\ıvftt ft .k\ldı'9 conı>ltrin her gün müesseoeye müra • 

-u.n. <5288> 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme 
U. idaresi İlanları 

Üsküdar sulh 1 inci hukuk hlıltim -
lliinden: 

Üsküdar icadiye mahallesi Çıftebak
ka)Jar yeni ookalt 16 No. da mukim 
Nazim·e 

İstanbul belediyesi vekili avukat 
Muhammen bedeli (8450) linı olan 1000 Kg. 8 ve 10 m/m l]Jc olojen için ba- Nurettin larafından aleyhinize açılan 

im ~ak teli (16/7/Jg40) pazartesi ıünü aaat (10,30) on buçukla Ha:rdarpaşa- davada belediyenın aıdatlı tahsildar -
M Gar biouı dahilindeki k.omU!)'on tarafından açık eksiltme u.sulile satın alma- larından bulunduğunuz e~ada t.anz.ifat 

ve yol vergisi ve tenvJriye ve nümerotaj -· Bu ile sirmelı: isti:renlerin (258) lira (75) kuruşluk muvakkat tenllnat ve ita· • resmi olarak muhleli! kimselerden 
. . müteaddıt makbuzlarla :raptı[lınız lah-

-.ın ta:rio .wıı ft08ıltle bırlı.lt1e ebiltme ııuniı aaatıne !tadar komisyona mü- ailatlan 203 lira 98 kuruş noksan gös
.-atlan llzımdır. 

Bu .ife iiı ,.,-tnmeler .koıııi117ondan paraıuz olarak dıılıtılmakladır. 
.. ' • • ... • ........ (5038) 

1. ... ... 
l Muhammen bedeb (3800) bra olan ıo ~t mihanilr.i tertiballı Resim masası 

(ltn/lll40) purtesi IÜJIU IUt (10,45) on kırk beştA! Haydarpaşada Gar_ binası 
-deki komi117on lara!mdan açık ekailtme uaulile satın alınacaktır. 

Bu ;.., girmek istiyenlenn (270) J;ralılt muvakkat ıemınat ve kanunun layin 
etıbjj vesailtle birlikte eka.iltme g-t.ınü aatine kadar komisyona müracaaUarı U

amdır. 

Bu işe ait ııartnameler komisyondan para.ız olarak dağıtılmaktadır. (5338) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Yeri EauNo. 

413 BeyoiJu Kamerbatun mah. Top
çular aokağı No. esltj 18, yeni 20 

(elyevm beyoğlu adliye binasıdır) 

Kıy••tl 
16.796~ 

• 

Depozito1111 
*3:>8,20 

' 
Mevki ve izahatı yukarıda :raulı pyrimenkul .kapab zarf u.sulile n pe-

lbı. bedelle 1atılacaktır. 
MüZayede 5/7/940 cuma günü saat Clllda ıubemiz satış .komisyonu buıurun

.. kra edilecektır. 

isteklilerin bir lira mukabilinde bittr prtname edınerek ahk~m.ı dairesin

de tan<>m edilecek tekli! mektuplarınm bıldırilen cun ve saatte ıubemiz emlak 
oervisıne ıevdileri. (818) (4887) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 1 
•Tayyare mermi tapası> hakkındaki 

kat içın iktısaı Vekaletinden alınmııı 

olan 17 mayıo 1832 tarih ve 1882 No. Ju 
ihtira beralınm ihtiva ettiği hukuk bu 
lııorre başkasına devir veyahu\.r icadJ 
Tlirk!yede mevkii fille koymak lçın 
kara dahi verilebileceii tekli.! edilmek
te oltnakla bu hususta fazla maHima1 
edinmek istiyenlerin Galata, Aslan ban 
ı lDci kat 1 - 3 No. Jara müracaat ey
lılrneleri ilAn olunur. 

DEVREDİLECEK İHTIRA BERATI 

cDemir veyahut telikten rnamlll ~ 
ya ıızerinde kroma benzer bir ~thı 
fevk.anı teminine dair usul> hakkın -
daki ibüra için İktısat Vekaletinden 
istihsal edilmiŞ ol.an 12 lemmuz 1938 
tarih ve 2603 numaralı ihtira beratının 

lhliva ettıği hukuk bu kerre başkasına 
devir veyahut icadJ Türk.iyede mevkii 
tiile koymak için icara dahi verilebile

eeii tekli1 edllmek1" olmakla bu husus
u fazla malümat edinmek i&üyenlerin 

t.e:rerek z.immet.injze geçirmJş ve borçlu 
bulunmuş olduğunuzdan mebl.fı.ğı mez
burun tahsili davasının ik:ametgahJnı -
:ı.ın meçhuJ oJduğu cihetle jJfulen vaki 
ı.ebugat üzer ine mahkemeye gelmemiş 
ve davacının esbabı subutiye olarak 
Üsküdar sorgu biıkiml iğinın 937/10 
No. lu do~yasında bJJ1unduiU beyan 

olunan ve.'>aik ehli vukuf marifet.ile tet
kik edilmiş ve evrak münderecatına 
na:ı:aran 203 lira 98 kuruş borcunuz 
olduğu anlaşılmış ve gönderilen ve 
ilinen ,.apıian fıyap kararına. karşı 

iüraz etmemiş ve mahkemeye de gel
m.emlş olduğunuıı...ian mebl.\ğı meıkür 

203 lira 98 kuruşun dava tarihi olan 
10/3/ 939 tarihinden itibaren yüzde 5 
faiz ve yüzde 10 ücreti vekiı.Jet masa ... 
rifi muhakeme ile birlikte sizden tahsi
line temyizi kabl olmak üzere 27/ll/ 
839 tarihJnde gıyaben karar veriJmiş 

olmakla tarihJ iliindan itibaren 8 Ctin 
zarfındo temyizi dava etmediğiniz tak
dirde rnezkür karar kat'iyet kesh<'de
cç.f:i il5nen hüküm ihba rnamesi maka
mına kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

939/ 403 

~ .. ı .... :::m ........ 
Mııliye ve Muha~be 

MÜTEHASSIS! 
F. İDE MEN 

Vergi kanunlarına göre vtrıi 
ltre ve muhasebeye ait m_uame
l:lıtın ifasını, defterlerin ve be.u.
batın tanzimini, muhasebenin teş

kilat ve teftişini ve saireyi abon
man ve devamlı hizmet suret.ile de 
deruhde eder. 

Baht;ekapı , Selimet han No. 18 

• 
Acele Devren S.tılık 

Galatada, Aslan ban D inci kat ı - s j;;;mı••••••••••rmı• 
No. lara müracaat eylemeleri ilA.n olu-

KIRAATHANE 
nur. 

Sarıyer suih hAklmliğinden: 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: Fatihte Maear Kardeşler 
İstanbul üçüncü icra memurlutun

dan: 

Feriköy Kuyulu hağ Ön ıokağında 

kiin mükerrer es sayılı arsa hakkında 
Yan\ Vetamo'nun Konstantin ve YOJ"li 1 _ Taahhüdün ademi itaoından dolayı (1000) ıı.. bin meır. üç llalı:ill.İ caddesinde Kıristal Kıraatha-

nesi acele olarak devren satı
brJuıılu kablo 9Ç1lı: eksiltmeie çıkanlinıştır. 

lıktır. 
ı - Muhammen bedd (1250) bin llr.i :rü.ı elli, muvakkat teminat (13,75) ~üracaat: Fatih Posta Jı:ar. 

MBe tıç lira :relmia bet kunıı olup -lltmeııi 24 Tommuz IMO çarpmha lil•ü fısı Ege Apr. No. 18/2 Eınlilı. 
..ı (11) 00 altıda Ankarada evkaf apartımanının üçüncü ltapıoından lirilen bı- alım, satım Bürosu. 

Sahıbi; Tevfik Başaran 
Jİ8CI ltatındald P. T. T. aaıınalma komüıyonwıda yapılacaktır. l~~~~~~~~~~~~~~~:ı 
1 ı - i.ıekliJft muvalılı:at lemiJıat makbuz vqa banka lmunat meldubile 1. 
Jıımunl ,..;&alarım lılmllen meıldlr lfln"' ııaalle o komisyona muracaaı edecek,_.,. 
1 4 - Sertnameler Anlı:aracl.a P. '1'. T. levazım, :l.tanbulda 
aıncı kaua P. T. T. ı-azım ~yal IUbe müdürlilklerindon 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Paraya Çe\Tilrnesine karar verilen 
yazı masası. kristal ayna, elektrik lAm
bası, kasa, ve sair buna mümasil em· 
vaH birinci açık arttı.rmau 4/'1/940 ta
-;,ru.,. tesodüf eden perı;embe günü 

saat 9,30 da Tak~imde Abide meydanı 
Tlıkızafer caddesinde 2 No. da Mine 
apartunanında yapılacaktır. Vt lı:ıy -

meUerinın yuzde 75 ini bulmadığı IU

rette ikinci açık arttırmasına 6/7 /940 
tarihine tesadüf eden cumartesi ııünü 
aynl mahal ve saatte )'6p11acağı illn 
olunur. 940/19()8 

...ınr.. .ı721> 44'128> - ._ ~ .. ... 1 

Sahip Te nqiryatı idan eden BllfDlnlıaniri . 

cTaze deniz balçılı veya balçıta 

müoabih lı:ütlelerin kabili nakil bir ba
le ıetirilmeler:i usulü> hakkındaki ib
iirıı için İktısat VekaJetınden ;sııh'saı 
edilmiş olan 28 nisan 1938 tarih ve !=============== 
2567 No. Ju ihtira beratının ihtiva et· edılmekıe olmakla bu hwıusta !azla 
!iği hukuk bu kerre ba:ıkasına devir ..e malfunat edirunek !.stiyenlerin Galata· 

ETEM iZZET BENİCE . 
a.ılcJJtı 1er: SON TELGRAF lılııtb..ı 

,.ahut icadı Türk.Jyede me\"kii IHle 
koymak için icara dahi verıJec~ğJ ieklit 

da, Aalac ban 6 inci kat 1 - 3 numara
lara mı.inlcaat eıyleIMleri ilAn olunur. 

.. 
aleyhJerine ikame ettikleri izaJei ıuyu 

davası zımnında Yorgi ve Ko~tantine 

berayı 'tebliğ ıönderilen davetiye,.e 

memuru tarafından verilen meşrubata 

n zabıtaca ,.apılan tahkikat neticesin

de mahalli ikametleri meçhul bulundu
tu anlaıılmasına mebni bitlalep teb • 
liıatın 15 &ün müddetle ilfulen icraıma 

mahkemece karar verilmiş olduiUIJdan 

muhakeme eünO olan 17 wmmuz IMO 
pazartesi eünü aat (11) de malıke • 
mede bhzal veya vekili kanuni bulun
dııtmalan daveliye makamına kaim 
olmak üzere illnen lebliğ olunur. 

(27865) 

7eler tarafından soyulduğunu ha· 
ber almıştı. 

Cem Sultan validesile gizli ola. 
rak mulıaberatmda devam ediyor
du. Sövalyelerin vaiidesinden a
vuç dolusu para aldığını haber al
dı. Validesine gizlice yazdığı mek· 
tupta şövalyelerin kendbini al • 
dattıklarıru bildirdi. 

[ 4> ~HIRSIZ KiM? ~ ~) 

>No.97 Yuan: M. SAMI KARATI!l. 

Rodos beği Sultan Ceme iki murahhasla 
hususi bir mektup göndermişti 

/ Cem, 'bütün Awupanın kendisi· 
ite alikadar olduğunu, kardeı;ı Be
't~w Veliyi türlü ıailelerle ııluş. 
nu..t.ıdanııı Te vatanına fenahiı 
j.&okunduiuııu biliyordu. 
!ı- Bu sebeple Cem Sultan Ü h· 
~•ÜJllD bü.kümdarlar arasındaki 
:tlotil&flardıuı istifade etmeyi dli. • 
l;iİndü. 
~ hte; Celil Beyle Ayu Bey kifir 
libasile Burganofa ıelmi-lerdi. 
; Bodos Beyi Düboıson, her ikisi
.; de Sultan Cemin yanma gön-
4ennişti. Şebudeye bir de mek
tup yollamqtı. 

Dübosson bu mektubunda bu· 
Jlııalan ,unlan yazıyordu: 

- Hakkınızda ittihaz olunan 
tedbirlerden dolayı beni mazur 
rörünüı. Maamafih yakında Ro • 
.,.ya naklolunacaksın12. •• OradllJl 
.. Napoli Krallığına geleceksiniz. 

Dübosson, Sultan Ceme kartı bu 
aretle hareket etliği gibi, bir yan· 
un da Cemiıı Mıoırda bulunan va· 
lidesine mektuplar yazarak Sul
tan Ceıni Mwra ıetirmek ve tes
lim etmek jçlu yiııııi bin alt.ı.n ia
l1orU. 

1 
Dübosson, Cem Sultanın vali • 

desiııdeo yirmi bin 11ltuı çekmi'ti. 
Dübosson, etrafı idi bir qkiya 

gibi soyup duruyordu. 'l'alan, hi· 
le fijvılyeler için bir düstUl' ahlikı 
idi. 

Fakat Dübossonun elaltından 
çevirdiği hileler Avrupa hükCı -
metlerince de malum olınağa baı· 
!adı. 

Hilekar $Övalyelerin marifetleri 
birer birer meydana çıkmıştı. Hı· 
ıistiyan hükümetler hep birlik ol· 
dolar... Frıınsa Kralını nkıştır· 
mağa başladılar. Kral nezdinde 
teşebbüsatta bulundular ve Sul· 
tan Cemin Papalığa teslimini ta· 
len ettiler. 

Şö,·alyeler, Cem Sultam Wr 
ileti siyasiye yapara k bu~ Jn lu • 
ristiyan dnletlerini birbirine kat· 
tıkları gibi Be'.'· azıi Sultanı , l\'Jısır 
Sultanını. Ceırıin , ·alidesini de ıuz
dırıyoriardı. 

Dübo .. s.on11n ye-ıfıoe ga~esi , R~ 
' dos hıikümetini Tiırklerin <errin

den ınuha(uı.a ey)("nıtk ve etrafı 
soymaktı. 

(':ıu Sultan valiılcsinin wval • 

Bütün hıristiyan Avrupa drv • 
Jetleri iÖvalyelerin oynadıkları 
rolü bildikleri için Frans12. kralı 
üzerinde müessir olmağa başla • 
mışlardı. 

Nis şehrinde iken Cem Sultanı 
kaçırmak için Frenk Süleyman 
!>eyle müzakereye giren Venedikli 
kaptan vazifesini unutmamıştı. 
Şövalyeler Venedikli kaptanı ve 

semisini şehirlerinden uzaklaştır· 
dıkiarı halde o Cem Sultanın mü
cevberatına ve altınlarına konmak 
için her fırsattan istifadeye çalı
'1YOrdu. 

Nihayet Venedikli kaptan, k•r· 
san arkadaşlarından birisine vak· 
ayı anlattı ve Türk şehzadesini ka
çırmak için aralarında ittifak te_ 
brrür etti. 

Venedikli kaptan, Nise gitmiye· 
cekti. Çünkü iiivalyeler artık onu 
tanımıştı. 

'l'alıancı olan Venedildi korsan 
Nise gelecekti. Frenk Süleyman 
Beyi bulup Cem Sultam kaçırmak 
plıiıı.ıru tamamlıyacaktı. 

Korsan kaptan Ve.nedikli kap
tandan mahrtım bir mektubu ha
mil olarak Nise geldi. Söı.de tica· 
ttl maksadile gf'lnıô<ti. P.atti Nl.ae 
bir nıiktar da mal ı:etirııdıti. 

Wııvam.ı var). 

Yazan: Jskender F. SERTELLİ 

- Bu birkaç dostu arasında ba
na da iltifat etmelerine pek sevın
dım cio/a'usu. 1nsaallah. gelecek 
di~er aostlar arasında şair ve mü
hendis gibi birbırıne zıt şahsiyeL 
ler yoktı.;r. 

- Mlıhendis Sadiden mi bahse
dıyorsunuz ı, Fakat o zavallı hiilil 
mavkuftur. 

- Tuhaf şey!. Şimdiye kadar 
tahliye edilmeyişine bakılırsa, ger
danlı ı!ı o çalınış demek?!. 

- Yok canım. Bu, palısin, daha 
<loğrusu ııtıdece yıldırım Cemal 
Benn şahsi ve manasız bir şiiphe
sinden ibarettir. 

- Demek ki. Sadi Bey, polıs ha· 
fiyesinin şüphesıne kurban gittı, 
öyle mi?. 

- Ben böyle görüyorum. Bil -
mem .. Herhalde zaman, luuıgimi· 
zin yanıldığını ııösterecektir. 

- Fakat. ben size mahrem bir. 
şey söyleyim mi: Sadi Beyin bu 
meselede alakası olsa gerek. Zira, 
gazetede okuduğuma göre, bu işi 
beslemeniz İkbal ile birlikte yap
mış ,ıribi ,ııörünüyorlar .. 

- Gôrün~e aldanmayınız!. Ga· 
zeteler habbevi kubbe yaparlar. 
Sadi Bey, bu ;Şe sırf insani bir his
le 11ırism\ştır. 

- Hangi~?. 
- İkbalin ,gerdanlıJtıru satması 

ifıne ... 
~ A. •• Demek ki, Ol' tada ııer • 

Aşk ve macera romanı: 50 

çekten, bir gerdanlık alışverişi ol
m~, öyle mi?. 

- Evet. Fakat, bu tterdanlık, İk
balin malı idi. Onu üç yüz Uraya 
satmışlar. 

- Ay ... Sizin kırk bin liralık 
l!erdanlığınız, üç yüz Uraya mı ka. 
panlmıs' !. 

Nebahat şüphe uyandırıcı bir 
tavırla anlatıvordu. İkbalin ger -
danlık işini kim duysa: 

- Hırsız anl~ıldı. 
Diyor ve İkbal ile Sadiyi suçlu 

f{Örüyordu. Acaba bu işin içyüzü 
böyle miydi?. 

Nebahat neden fikirlerini vü • 
zuhla anlatmak istemiyordu. Ma
amafih, dalla fazla konuı;mağa ma
hal ve meydan da kalınamıstı. 

Şair Sehsüvar bahçe kapı.sın • 
dan P"Örünmüstü. 

Ressam Şekip: 
- Eyvah, dedi, size tali.p olan • 

lar birer birer sökün etmeğe baş.. 
ladılar. 

Ve kaşlarını catarak, dizlerini 
o:vnatmaea b~ladı, 

Nebahat güldü: 
- Merak @bneyiniz, beyefendil' 

Şair Şehsüvar, namzetliğini «eri 
almıştır. 

Şek.ip birdenbire iri lıeyaz c1.if., 
lerini 1!Ö5tererek: 

- Ya .. ?! Demek ki. Riineşe el.~ 
makla, ooa ltawşınak imkam ol· 
madı.ii;ıru anladı, öyle mi?. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplaı 

iKRAMiYE PLANI 

1940 

1 adet 2000 liralık = 20 
3 • 1000 • = ~ 
6· 500. =300 
12. 250 • =300 
40 • 100 • 
75 • so • 

210 • 25 • 
= 3750. 
= 5250 

K~ideler: l fUbat, 1 
1 aiuatos, 1 ilı:inciteşrin 
!erinde yapılır. -

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

T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19. 75m. 15195 Kc/s. Z<!..!!; 

Her gün, öğlenleri 19.74 metre/ 
15195 kiloı;ikl TAQ ve akşamlan 
31.7 metre/ 9465 kilosikl TAP JD.. 
• dalga postalarile yapılmakta 
olan: 

ECNEBİ DİLLERDE BABE&
LEK NEŞRİYAT PROGRAMI: 

BiJ'jnci servis İkiaci servis 
lranta Sut 12.00 Saat 17.30 
Arapça ,. 12.15 • 17.45 
Ellence ,. 13.45 • 18."5 
İnjtilizce • 14.15 • Zl.15 
Fransızca • 14.00 • 21.00 

Şehsüvar kapıdan airdi ... 
Havuz başında oturan Şekibi gö

rünce, kendi kendine mırıldandı: 
- Bu kurnaz tilki de davet e

dilmiş demek!. Amma da açıkgöz 
imi;;. Herkesten önce gelmiş. Ben· 
se, henüz kimse gelmemiştir diye 
seviniyordum. Talih bugün de, şu 
.kızla beni • beş dakikacık olsun • 
başb~a bırakmadı. 

Yürüdü ... Siyah ceketinin ya • 
kasını düzelterek hafifçe öksürdü. 
Ve Şekibe hitaben: 

- Maşaallah efendim, hangi 
rüzaarlar attı sizi buraya?. 

Demekten kendini alamadı . Ma
amafıh, ressam Şekip, söz altında 
kalacak bir adam deoildi. Derhal 
ayağa kalk.arak cevap verdi; 

- Sizi buraya atan rüzgarlar!. 
Sehsüvar ciddi bir tavırla her 

ikisinin de ellerini sıkarak, ha • 
vuz başındaki iskemlelerden biri· 
ne oturdu. 

Nebahat: 
- Sizin ko~luğunuzdan da 

hiçbir şey anlamıyoruz, Şehsü var 
Bey! dedi. Guy a bu tarafa ~ındı
nız .. Halbuki, bir kere bile gel • 
mediniz!. 

- Aman efendim, iltifat bu • 
yuruyorsunuz!. Bendeniz iki gün
de bir, geçerken valde hanımefen
divi bahçede ııörür ve hatırını so
rarım. Eksik olmasınlar, bendeni· 
ze her seferinde çay, kahve ikram 
ederler.. Bir miıddet ho•beşten 
ııonra geçer ,l(iderim amma, sizi 
hiç de ııörmek nasip olmadı. Gali
ba bahçeye çıkmamağa yeminli • . . .,, 
IPlllZ ... 

- Havır. Kitaı> oltwrıak için o
damda fazla !kalıyorum. V aI4Ju. J 

18,05 Karışık müzik (p 
18,50 Radyo caz orkest 
19,25 Kon= 
19,45 Ajans haberleri 
20,- Türk müzig; 
20,45 Konuşma 

21,- Fıuıl heyeti 
21,30 Radyo qazeteri 
21,45 Senfonik miizik 1 
22,30 Ajans haberleri 
22,45 A ians spor serviS 
23,- Cazbant (pi.) 
23 ,30 Program ı:e kapa 

NOT: l temmuz 1941 

pcı.zartesi gününden iti 
bah nesriııatına başlar 

geldiginizden hiç haberi~ 
Ressam Şekip bıyık 

f(iilümsedi: 
- Maşallah, ~air be\ lt 

hanım dostluğu ilerktmıl 
günde bir köşkünüze uir' 
sa!ırlcrinizi nasıl oluyor 
müyorsunuz?. 

Nebahat cevap vermek 
lıulamadı. 

Bir davetli daha görü 
Avukat Haluk. 
Nebahat: 
- Misafirlerimiz birC'T t 

liyor, anneme gidıp habef 
yim. ..1ı' 

Diyerek, ressam ŞekiY' 
Şehsiıvarı başbaşa bırakJ 
kün kapısına dogru yüriı 

Şehsıivar etrafına bak ~ 
Yalnız kaldığını giirüıı 

sam Şekibe sordu: 
- Avukat Haluk Beyit 

l!JllZ?. 

- Evet. Burada bir kaç ~ 
düm. Bir kere de mahkeJll 
vasını dinledim. Degerlı ~ 
kat ... 

- Değerinden bahsetı1':1 
miyorum, canım!. NebaJı9 
bir aliıkası var mı?. Bull~ 
mek istiyoruıp. 
Şekip ı;ildü: . tp 
- Ooo .. Bu, mühim bır 

dir. Adeta bir muammB·) 
öğrenmek için, ikisinin dt 
{(irmek lazım.. 

- Canim efendim, &iı " 
adamsınız! Bunu uzaktall• ~ 
!arın kalbine girmeden df 
bilırsınız!. 

(Deı>O,pı 


