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ita y , müttefiklere b·r ü timatom verecek, es i 
talepleri tekrarlıyacak, sonra harbe girecekmiş! 
Berlinin bir haf tadan evvel taarruza geçmiyeceği sanılıyor 
Başvekilin Müttefikler Akdenizde sür'atle tedbirler alıyor TÜRKİYE SİYASETİ 
~~f!!!BP"";~~!;~~;~m~e::re~~km~;!~ Moskova, Müttefiki eri daha kuvvetli görüyor Ba~vek~limizin nutk 
·~~~~.S~!~:fr:~~~t:~;: Romanya, askerini terhis etmediğini bildirdi alaka ıle karşılandı 
telakki ettifiıniz l ol üzerin
de her türlii sergi.izcştten 
azade olarak ~·oriiyoruz ... 
işte Başvekilin Tiirk mıllc
tine hitabının özii. 

s::: :zc: :a -z:= 

-.._!aıaıı: ETEJ\I İZZET BENİCE 

Avrupa harbi yeni bir saflı?ya 
teJ!o dayanmı~tır. OÜlll n hiidıs.e
ltrı -yine binbir ihtimale gebedır. 
'" ihtimallerden hnngisi \'e nere
~~ kime karşı inkişaf ede~e~tir. 
.tllne bakim olan şaşırtıcı, gızlı ve 
\ıtıaınmah politikn taktigi karşı -
1llıda bunu kat'i bir mahiyet ifa
... tsi içinde tayin etmiY<: jmk~n 
)oktur. Sayııı Baş\•ekıl Rcfık 
S~Ydam, işte dünya efkarının ye
~dcn böyle zulmetli bir hal arzet
tlici günlerin arifesinde "~ ta':1ı 
"•ktinde 1'ürk milletile yenı hır 
lonuşnıa yapmış bulunul:or. 

l\tilli Sef İnönü'nün yüksek ida
•tsindeki en miitebariz \•asıflnrdan 
Liri de Jıer davada millete karşı 
~tık bulunmaktır. Baş'liekil Refik 
~aYdam da bu ,·asfın 'c bu tutu
~uıı nıümcssilidir. 

Muhterem Baş' ekilin hitabesini 
~lllasa ettiğimiz takdirde.. . şu 
~eticeye vasıl oluruz: Turkıye 
"'lltp dışındadır. Harp dışında bu
l~nnıak vaziyetini ınuhafaz_n . et
litrnek arzusu da gidişine hakım
:!t. Harici siyasetimiz. a~ıktır ~'.c 

1e kimsenin hiçbir şeysınde go-
t~ . • 
l'lıtniiz l'Oktur. Tuttuğumuz .ha.rı.cı 
1Yaset yolunun ıneınleketımızın 
'tliırneti hesabın;1 en emin yol ol
dtıi!una kaniiz. Bu siyasetde en 
basit bir sergüzeşt lıe\ es ve enı-
tılarcsi dahi '-·oktur. Buna rağmen, İt ı "" .ı h <ıtJ anın hnrp kararı nrifcsindc olduğunu ifade etmesi ii:ı:crinc muha rcbeyc sahne o ncağı tahmin e<!ile., 
L l'dun selamet ve emniyetı er- l"ransa üzerine müşterek bir taarruz yapacakları söylenen İs,1içrcnin mevkiini gösterir harita 
.._ligi bir şekilde tcca\ üz veya ta-

:rtuza ur.'l'arsa kendimizi müd:ı- Arnavutlukta ltalyan as er"' •aya da hazırız. Bu takdirde tarıh 
\·e düşman bir kere daha Tiirk 
~illetinin milli toprak ve ,·arlı -
'1nı miidafna etmek yolunda ne b •• •• k t h •• t t ; lahranıanlıklarvenezafcrlerya- uyu eza ura y~,.. M 
•atınıya muktedir olabileceğini te- U lıl •" 
•eddütsiiz göreccktil'. Paris 3 (Hususi)- Her tarofta, 
llaşvekiliıniz Tiirk hükumetinin Alman~·anın ~imdi nereden taar -

tlltici siyasetini işte bu öı içiıı.d~ ruz edecc~i merak ediliyor. ı~akat, 
lllasa ettikten sonra, bilhassa ıkı Alman ordusu, Holanda ve Bclçi-

~İihiın ııoktn üzerinde de dur - kala hiicum ettiği giinden bugüne 
~akta ve Tiirk milletine tavsiye• kadar insan, ınabenıc itibarile çok 
'ttde bulunmaktadır. Bu iki nokta ağır zayiata uğramıştır. En çok 
'"dur: güvendiği birinci motörli.i kuv,·et-
"-- :\filli biitünlüğe, milli ima- terinin, tan arclcrinin '\'e bunları 

!la, nıilli şuur ,.e iradeye zerre .. k~: k.111.lnnan clcnınnlarının en iyile -
"a,. halel iras etmemek; her turlu r~?ı lu~ybetmiştir. Umumi kanaate 
~brike, içeriden \•e dışarıdan ge- gurc, ltall n ile müstercken de ol-
oteek uyuşturucu, bozguncu dal· sa, yeni bir taarruz hamlesini, 
~a.lara karşı hassas bulunmak ,·e Berlin, bir haftadan daha evvel ya-
~.lltk milletinin müdafaa kudrc - pannyacaktır. 
11tıden tereddütsüz emin bulun- l\liittcfiklcr, her sahada hazırlık-
ltııık. la:-ını faınaıulamıslardır. Her nevi 

L Tiirk hi.iki'ımctinin, Ankara- ihtimal ~özönünde tutulmuş. icap 
llın açık ve snf hamsı kadar açık eden tedbirler alınmıştır. 
~t diiriist bulunan siyasetine, lı.a~- l.ondra :ı (Hususi)- Giiniin en 
llına ve ku\•\·etinc gü\·ennıek, ıtı- mühim me\'zuu İtalyanın vaziye-
"ıat1a ba••lı bulunmak ve herşeye tidir. Telegrafo gazetesi müdiirü 
t;ı~nıcn bir tccaviize uğradığımız Ansaldonun diin radyoda söyle -

tir. Anla~ıhyor ki, İtalyanlJI har
be girmesi gün meselesidir. Bil -
hassa Ansaldomm sarf ettiği liU 
ciimlcler manidar görülıniiştür. 

cİtalya harp hazırlığını tamam
lanuştır. Bugün \'e~·a yarın harbe 
girebilecek vaziyettt>dir. Bütün 
millet Duçenin \'ereceği emri bek
lemektedir. İtalyanın harp gaye
leri şunlardır: Tunus, Korsika, 
Cebeliittnrık ve Sü\'eysin italyaya 
nıiitevcccih kontrol noktaları ,,.e 
a!ökeri hedeflerdir.> 

I.ondra rad"osu, Ansaldonuu bu 
hitabesine karsı şunları söylüyor: 

İngiltere ile ital)-'3 arasında hal
Jcdilemi)-·ecek bir mesele }'oktur. 
Jtalvan talepleri müzakere mev
zuu· olabilir. Fakat, İtalya, İngil -
terenin hiisnüni;\•etini kah.ul et -
memiştir. İtalya harbi tercih e
decekse İngiltere de Akdenizde 
kendisine ce\'30 vermekten geri 
kalmıyacaktır. 

Di~er taraftan Roma racl~·osu 
son yirmi dört saattenbcri. İtalya
nın Akdenizde esarete tahammül 
edemiyeccğini, bu denizi kapatan 
anahtarın Jngilizlcrin elinden alı
nacağını ~öykmektedir. 

Diin Romada yeuidcn nümayiş
ler olmuş, iizerlerindc (Korsikal·ı 
alacai!_ız). (Afrika İtalyan olacak
tır\ t]talvan ordusu Parise yüri.i
melidir) ciimlcleri yazılı levhalar 
ellerde gezdirilmiştir. 
Aınerikadan gelen bir habere 

göre, İtalya ile Rodos arasında ya
pılmaltta ·olan ha,•a seferleri ilga 
edilmiştir. Bu lrnrarın neden ileri 
geldiği malüm değildir. 

Bir Bcrlin h21berine göre, Ilitler, 
birkaç general ve yüksek rütbeli 
İtalyan zabitlerinden miircl.kcp 
30 kişilik bir askeri heyeti garp 
cephesini ziynretc davet etmi tir. 

Ne,·:rork 3 (Hususi)- italyanın 
(DEVAMI 3 •incü sahifede) 

'\kdeniz mıntakası \'e mihvercilerin 

1 Ki SACA 1 
Yunan adaları ve ltalya 

Yeni harp tekniği birçok ~eyler 
öğretti. Fakat, bu ()ğrcnilenler biı· 
defa~ a mahsus olarak nıı tatbik 
edildi, yoksa de,·:ımlı bir sistem 
olarak mı ortaya kondu, bilinıne7. 

Bizim ınahutla bu bahis üzerin
de kunuşul·orduk da: 

.. _ Alman istihburat ajansının 
\'e İtalyan gazetelerinin Türkiye
nin Yunan adalarına askeri kıt'a
lar çıkarmak \'e iisler yapmak ta
lebinde bulunduğunc!nn bahseyle
me!crini bugün Anadolu Ajan!'iı 
tekzip ediyordu. Acaba, bu bahis 
cdi~ de İtalyanın Yunnn adaları 
iiz.erinde bir emrivaki hazırlama
sının delili olmasın?. 

Diverek. ila,·e etti: 
- :Ualı'.im a .. Yeni usulde, ada

lar bize karşı kullanılacaktı, biz 
böyle bir teca\•Üz \'e taarruzu cin
leıniye amil olduk, tek3ddüm et
tik ... gibi bir taktik var. 

:\Iahuda: 
- Merak etme, o deniz, o adalar 

ve oralardnki herşcy ne o taktiğe 
sığar, ne de o nağmeye gelir. 

Cevabını ,·erdim. • • (DEVAMI 3 üncu sahijede) diği sözler dikkatle takip edilmiş-
'-- ~--~~----~~ ~~------~~----------------------~--------------~~------------~~--~----------------------~ 

iki türlü taarruz belcleniyor 
.Simaldc nıiittefikler ordularını 1 kıllı hazırlanmada~ b~.skın '!lap • 

\t~dııkları gibi csır ve imlıa ede- \- .JEEV AMI 3 ~ncı.:_ sa1ı_::Jede) 
llııyen Almanlann 1ıcni taarruza 
flıttşecek!c1·i bekleniyor. Be1dcncn * "' ::.;"4 "•"'vw-=-
10cırruztm General Veygand'tn Sı~ak .. havalarda 
QlelciceZe lıazu·ladıgı ıkincı Fran - mıdenızı yormak-

EN so DAKİKA 
. ' General Franko ispanyanın 

bitaraf kalacağını söyledi 

Nutkun hey'etiumumiyesi içerid 
ve dışarıda iyi tesir bıraktı 

Ankara 3 (Hususi)- Başvekil 
Refik Saydamın diin ~ece radyo
<in söylediği nutuk memleket için
de ve dışında gayet iyi karşılan -
mıştır. Her taraftan dinlenen bu 
nutku. büyük ehemmiyetine bi
naen aynev bildiriyorum. 

YENi BÜTÇEMİZ 
_Sayın vatandaşlarım, 

Bugün yine size hitap etmek 
ib:ıhtıva.rlığmı duyuyorum. Türkı
ye Büyük Millet Meclisi aylar -
daniberi üzerinde çalıştığı devlet 
C>ütçelerinin münakaşa ve mii -
zakerelerini dün s~bah tamamla
dı. Bunlardan biri daimi, diğeri 
fevkalade olmak üzere yekunu 33 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Garp ve Şimal cepheleri 

ÇOrçil vaziyeti 
yarın anlatacak 

Şimaldeki kıt'alarıo İngiltereye 
nakli durmadan devam ediyor 

Faris 3 (Radyo) - İngiliz Baş
vekili Mister Çörçil, salı günü A
vam !kamarasında askeri vaziyet 
ve Pariste toplanan son yüksek 
harp !komitesi kararları hakkında 
izahat verecektir. 

Paris 3 (Radyo) - Başvekil M 
Reynaud dün, İn~iliz sefirı Sör 
Kampel, Mareşal Peten ve Amira 
!Darlan ile ı:!Öriişrnüstür. 

Basvcıkil, önümüzdeki carşnmb 
(DEVAMI 3 üncii. .<ıahijede). 

Maslakta korkunç bir 
otomobil kazası ! 

6 kişi v 

agır surette yaralı ! 
(Yazısı 3 ünrü sa1ıijcde) 

ÇERÇEVE 

Başvekilin sözleri 
Dün akşam ~aat (20) de, bü

tün Türkiye ve diinya ile bera
ber, ben de radyo başında dok
tor Refik Saydaın'ı dinliycnler 
arasındaydım. 

Herhangi bir hükumet reisi
nin, kendi milleti ve yabancı 
milletler tarafından bu kadar 
dikkatle diı•lcndiği haller fev
kalaı!e ~eyrektir. 

Susuzluktan çayır çayır ya
nan tarlalar bağrını yağmura 
nasıl açar ve gökten dilşen her 
damla~·ı nasıl yutarsa, bütün 
Türkiye ve biitün dünyada ku
laklar, Türkiye Başvekilinin 
sözlerine öyle çenilıni~ti. 

l\1edeniyct dünyasının çetin 
bir ncfs muhasebesine giriştiği 
ve yaman bir ana baba giiniine 
al ak bastığı bu hengiimede, bii
yük mikyasta söz ve iş hakkına 
sahip Türkiye, kendisini Başve
kilinin 1i anında hul:isa ede -
cekti. Bu yüzden dün akşam 
ı;aat 120) de, biitün 'l'ürkh·e ve 
diinya, radyo başındaydı. 

Başvekil konuştu . 
J-larikulude bir üslfıp. ,·akarlı 

bir ton. derin bir fikir edası, iç 
ve dış vakıalarn tam bir temas 
hnkimi~·eti, lfıfta asgari, işte 
azami bir karar ifadesi ... 

sözlerind.-, Türkiye iki eı;osl 
ccpht'den müta)ca edilmiştir: 

1- İçerdcıı tehlikelere kar 
'l'ürkiyt>. 

2- Dı ardan tehlikelere kar 
şı Türkh·c. 
İçerden tehlike. (milli emn · 

~·etimi7.) başlıklı bir aksi~ o 
serisi halinde Tiirk matbuatı 
da herkesten en·cl, Jınttti ya 
hancı ülkelcroeki tez.ahiirleri 
den evvel, benim yazdı~ını , , 
birkaç gün e\'vcl de (açı mek 
tup) isimli çerçeveyle büsbütii 
açığa vurduğum, aramızdaki y 
hancılar ve kötü niyetliler nı 
selesidir. 

Bu hususta Başvekilimizin 1 
sanından sezdiğimiz derin ' 
bilgic hükumet hassasiyeti, ~ a 
lllZ Ükran:ı liiyJk, 
Dışardan tehlikelere geline 

bu hus,r•ta Bnşvckilin kullan 
dığı her kelimeye kulağınızı d 
yayıp onlardaki mnnn nabzı 
dinJiyecek olursanız, şu harik 
iade müjde ve ihtarı duyarsını 

tız müdafaa 1ıattı iizcrinc tevcih tan sakın.ı~ız. Has-
'dılecc9i anl~ıltyor. Şımaldeki talık ,getır~r. Her 

Faris 3 (Radyo) - Madritten a

lınan son haberler; General Fnn

ko, İspanyanın Avrupa harbine 
girmek niyetinde ol:madıgını ve bi-

taraflığını muhafaza edeceğini ibe
yan etmiştir. 

ye ba~ırarak nümayiş yapmalarını 
Bütün bu kıymetlerden, Baş

kclimizin, girift di.inyn ukdesi
ni dii,ğüın diiğüm ve lif lif çöz
müş "Ve onu Türk hak 'e irade
sine sıhhatle tatbik etmiş oldu
ğu, ehlince besbeiliydi. 

- Politikamızdan her nn bi 
derece dahn memnunuz ... Saf 
mız, medeniyet ve selim ak 
safı... Tehlike yanıbnşınuzda. 
fücli ve ebedi Tiirk millet 
ltenı.lisini birkaç sınıf birde 
atlatocak tarih imtihanına ta 
mnnasiJe hazır ... Her an, siHi 
sarılmanızı emredecek bfr h 
zırlık ve çc,·iklik içinde, rah ~~iyct vclı.amet peyda cttigi gün- \ _., yemekte ibır tabak 

~,. A lmanlarm ilk 1ıcdcf olarak ~.- ,. Ankaranın 
1tıfliltcreye baskın ı:ereccklcri Zl'n- YAYLA Makarnası 
~Cdi~iyordu. Biz o .. aman yazmış- ı Sıhhatinizin garantisidir. 
ıJ.:. lngiliz ana ı:atanına adama - iitt ___________ IMilil:ı•ı.-

Zobıta, bazı müfrit talebenin so
lkddarı dolaşıp cCo'belüttarık bi
zimdir. Cebelüttarıkı isteriz! .. > di-

men ve lüzınnunda Jmvvei cebriye 

kul1anmak emrini almıştır. İspan
yanın asker topladığı da yalandır. 

{Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır} Başvekilin, hakikaten Jaf ı ns
~ariyc, işi azamiye irca eden 

'\'e emin, bekleyiniz!. 
Bekliyoruz, aşk ve ~e\'k 

bekliyoruz. 
NECİP FAZIL U.ISAKÜRf. 



2-S O X TELGRAF- :l ll.\ZIRA"i 1940 --
Kl'RD Dl')IA"LI 

111\. VAYI ' E vı:ınlif$ ' 
Daha düne kad.r acıdı,!iı.mıı o;u l 

L... .ınnıya ne dersiniz? O da, se,;ni 
' >aeltımeğe ba,ladı. Ispanva da
hilı harbinde. butün memleket 
y,ındı. yıkıldı, bır iki milyon irı5an 
ö!d..o, diye acır dururduk. 

. fcl(er onlar oa harbe hazırmı~! 
v., bir rıvaycte gore de asker top
la nrlar.ını ' Efendim mesele ,u: 
Ct"b Iiiltarı.k i an'"' ··a \·erilmeli 
1 

1 ı, aüzel :ıimma bövle. havayı 
k~rlı ı;ıörüu ~rma.nm mun&>e -

ı ne?. Kurt dümanh hava\Tl ı;e
"'rmi• derler .. Sız. de mi kurt ol
dunuz?. 

c;ö"DERİLE .. 

,\f&sAJLAP. 

Dir gazetede oku ıium; Amerika 
rf'l'Sicumhuru Ruzvell Macar dev
let reisine bir me.;aj ııöndemlli;! 
Ruzvelt mesai ııönder.ıneği pak se
nr Fakat, bu mesajın bir lıusu
sı' di şu .ki, zarfın içındc, bir de, 
R z\·eltin imzalı fotografı varmı.ş! 

Demek, ~phk bu kadar iler- • 
ı ve samıımUeşti. Filvaki resim 

.. i bir ı:l-Ostluk nişanesidir. amma, 
bana ö~Ie gelır ılı:i, bu mesa.ilar. ıbu 
f '""t'afiar, A\Tupaya ııcndıcrile
ce-k Amerika ordusunun \erini a.>-
la tutamaz! 

KARAGÖZÜ~ 

l'F.VKELİ 

Karaııöz meraklıları bir olmuş
ı~r Karaközüıı do"'u" büyüdüğii 
ve ôlclüli(i ~ehlr dıY<' tanılan Bur
sa va, bir Karaııözun, bir de Haci
v d n hev'kelıni <likecekleNC'is! Bu 
Vi ıdn de a bin lirayı ııöuien çı.-

ıc. Mer ez 
an kası 

karmış ar'. Kara1107 .1'• Hacivat sağ joÖVİZ alım Satımı Ve ha
oı-aıardı bu kı>aırsınaslık :karsı -
oınd~ tabıı fevkalade memnun o - :ıineye avans verme mad-

lurlal"<lı. d f , , . f k 1 • d 
Gerek Karaı?Öz, gerek Hacivat e eri IÇln aV a a e 

···k sevimli ı;~ıerdir. Acaba; bu_n- 1 kongre yapılacak 
ların heykelını yapacak san ntkar, 
mad~n üzerine avni ruhu hırkede
bileck mi? . 

_'.!_ AS~iKS_i~ 
TARlFELER 

Bir l'azl'te e, bır okuyucu sika
.. et me'ktubu v.1llamı. Bevoğlun, 
da bilmem ne bahcesınde, ictiği 
üc """ bira ıcin, kendisinden 225 

uru• aktıL•lar 
Okuvuc , b~lt>dı~·c larafmdan 

ıa,;dik cdilıııi- rc-sı:: i tarifeyi ı.ste
miS, cDalıa '.lazırlarımadı• demı.ş -
ler! 

Farzed.in ki, 225 kurus pahalı de
Pil de ·ok ucuz .. Hatta. sudan u
cuz ... Fakat, asıl m<'sele. tasdikli 
tarıfe olımavı:;ı de~•! mi? 

Ne bururuı .. r, beleJh·e >kt.ı.sat 
ımüd-Url;·. ıU' "I'okziplcı işin icin -
den. bu sefer de çıkılabilir mi?. 

SICA.KLAR VE 

YEl'İ HEVZU 

E" elki ııi..n. hararet derecesi 33 
ohnı.ı•. Sıcaklar bu ••ddette ve 
ooyleee de\'alll ettı mi. alın size, 
bütün vaz devam edecek yeni bir 
.rnevz:..ı. kav na'.,' 

Efen<Um, sehrin her tarafında 
buz yık! Bazı "Prkrde buz, nerh
tcn lazlava satılıyor 

B.ı 6iiylediıklerim 'üzde bir mil
von doğrudur. Ve bu yaz da mut
laıka dM.u nlacaktır. Fırl<at, ne 
buz bavlı, ne belediyomiz, bu id
diaları kabul elıınirecektiF. 

AHMET RAUF 

Cu.mhuriyet meı<kez bankasının 
esru; nizamnamesine baıı na.veler 
vapılması i~in hi..>.;edarların fev
kaliıde hır heyeti un1uımiyc içti
rnaına çaf:ırılmaı;ı kararla>tınl -
mıstır. 

Bu fevkalade kongre 3 tem.muz 
çarşamba günu saat 14 de yapıla
ca-cllr. 

Nizamnameye ilıi.ve olunacak bu 
muvakkat ilih-elerden bıri şudur: 

• 19.39 Avrupa harıbınin hitamı
nı ta kin eden bir 'ıl nihayetine 
kadar olan mür!dct içinde Cum -
hurh•et merkez tıankası beyne! -
milel tedı\ e va..ıtası ımahivetini 
.muhafaza eden \·e İcra Vekille -
rincc tann edilecek olan dövizleri 
alıp satabilir Ve buı!lar mukabi
linde baaknot çtkarabılir. Bu alını 
s;ıtımdan doJ!aca1t k:u· ve zarar ha
zine.ve aillir.• 

DU:er nıU\·a.kkat il~\·e ma.ıdeye 
~re de; C1.1mhuriyet merkez ban
'kaısı husuı.i kanunla l\lali\·e Ve -
ki.etine verilen mezunıyet haddi 
dahilınde !kalmak ve altın terhin 
e\mek suretil• hazineye fevkalade 
ve muvakkat mahi '<:'tte avaru; ve
rebilecektir. 

Bu avans mJ kal;ilinde de icabın
da banknot cıkar..bilecektir. 

Yüzme ehliyetnamesi 

olmıyan sandalcılık 
yapamıyacaK ! 

B<:'ledivece verı..;~n yeni bir ka
ran ı::öre 18 .vaşın. bltirmeınış hiç 
Lıir ı;ahı.~ \ e vabut voleu, s.ında! ve
ya dtarık ikullanamıv aktır Av
rıca bu kabı! dcnız vas•taların i
d.ıre edeceklerin 'uzme bilır,. -
icrı de mecburı tutummştur. 

Dayak yiyen ihtiyar ev sahibi 
Yüzme ehliyetn mesi olmıyan

ı !ar da ~andakılı'k ~·aparnıyacak -
!ardır. Santlall.ırdan >başka kk -
mil deniz vasıtalarında mülead -
dit fener ve ta\.ıli3iyelcr de bulu-

Sauik adlı irı Kasıarıpııµda dem tir 
1:.trap bır ev satrn almış ve Bu sureti mu.,akaşa bır müd
rııµ l :ın i;ılek bır ca<ldesı ıizerinde <1et devam ünü· ve neticede il1-
bulunan hu eski evi yd<tırıp veri- tivıır. 
n< küçük, kaı:ir bır ibına )aptır - .. •- Ben 15 ıı.ın Cilan biL'Tlem. 
m ı< istemıştır Uı.kin bunun i in 1 Obür akia.m gclırı:rn. Eğer .bosalt
d., 6 odal, cvın her ocLısında ay - ı mamışsanız ytn.ıcılbrı erte.;ı sab .. lı 
r r aile oturduaundan ev..-el.l tepenizde bulıırnınuz. Ev\'ela ki
b· nları çıkarıp evı boşaltm~k kap remıtleri çıkartır, çatıyı sokerim!• 

nacakt.r. 

!KÜÇÜK HABERLERi 

* Knd:!:oyündc ot ~ran 19 ya -
şıııtla Melahat aciın<la bir kız ye

OtobDs 
ve taksi 

Belediye-· bu sabahtan 1 

itibaren muayenelere 
1 

başladı. Bugün 40 oto

büs muayene edilfyor 

Sehnmızde isleyen tekmıl mo
tör.lü nakil vasıtalarının muaye -
neleriue bu sabahtan itıbaren bas~ 
laruln~tır 

Bdt'<lwe reı:,lıgı; ilk paılide o
tobi.ısJerııı nıuaveııdeı :nı tercıh 
etmı.:; oldu(:undan 3001 numaradan 
3041 numaraya kadaı plakıı ta)ı
yan 4U otobih bugün ak.,ama ka
dar muayene olunacaktır. 

Otobiı.>lerın n uaycne~ı önwnüz
de1<ı cızmartesi ııiinıl tamam ola
cak ve hergun bu suretle 40 oto
bil:i muayene olunacaktır. Kadı
ıw.v somtuıdekı otobusler yalnız 
ayın 8 inci cumartesi günü mua
l ~·ne edileceklerdir, 

Muayeneye çı;"kilen otobüslerin 
boş bıraktrkları h<ıtlarııı seyrüse
ferin aksamaınaı;ı ı~ın muayene -
!er sür'atle yapılacaktır. 
Ayın 10 uncu pazarte:;ı günün -

den itibarım de taksilerin muaye
nelerine 'başlanılacak ve her gün 
60 taksi muavcne olunacaktır. 

Ta.ksileri:l muayenesi 1 ay de
vam edecek ve Kadıköy S<'mtin -
dekil(·r mıinbasıran cı:.martesi 
günleri muayene olunacakt:r. 

Resmi, hususi otomobil ve kam
yonların muayeneleri de önümüz
deki ay ba lıyacaktıı·. Muayene -
siz seyrüsefer 25 lira para ceza
sını mucip o!acıtktır. 

Nasıl hazırlandılar ? 

-·-Nazilerin, harh için bu der<•ce 
hazırlanmalarına Cırsat ,.e 1.emin 
vereli lıidiseler şuulardı: 

Nazi propaganda\ı, Avruı1aıun 
bir Komünizm tehlikesi karsısın
d~ı bulunduğunu ~·ıllarct• bağırıp 
çağırdı. De111okrasiJer, iddia edilen 
bu tehlikeden Anupayı vikaye i
çin, kuvvetli bir tampona ihtiyaç 
bulunduğunu dü ·ündiiler. Bu tam
pon Almanya olabilirdi. Daha ilk 
zamanlarda bile, Vcrsay'ın kont
role ait rruıddelerini müsamaha ile 
tatbik ettiler. Sonra, malum oldu
ğu üıere. Aln1an)"anın hazırlan -
ma,ı, bütün bütün açığa döküldii. 

.Bu, birinci (ırsat ve zcınin idi. 
1'azjler, bundan sonra ustalıklı 

bir politika taktiği ile yıllarca aç
lıktan ve ekmekı.izlikten bahsetti
ler. Sulh istediklerini fakat, 80 
milyon insanın da aç kalanu)'·aca
ğıuı, binaenale;vlı, müstemlekelere 
sahip olmaları icabeıtifini söyle
diler, Hatta, müttcUkler, bir ara
Lk, o kadar rehiın ve şefkata gel
ıni lerdi ki, eski Alnıan nıüstenı
lekclcr.i talebinin, hi( olnıazsa. bir 
müu.kere ntcvzuu olabileceğini 

kabule dahi, men·al göründiiler. 
Yıllardanberi, Almanyada viye

cek ve içecek sıkıııtı.sı bulunduğu 
dof:rudur. Fakat, bu hakikat, loia
zıleriıı iddia ettikleri gibi, yokluk
tan değil, .Yeıuçmekten, stok yap
maktan ileri geliyor. 

Cihan begeıuonya>ını ele almak 
gibi muazzaın bir dava uğruna 
senelerdir hazırlanan Almanya, bu 

R d b l "d davasınııı tahakkııkunu temin e-a Yo orç arını o e- d k b · · ı k ece bar ıçın, norma i ·tL,adl 
miyenlere mahkemesiz bünyesini sarsacak sekildl', varını, 

yof{uııu siliıblannıaga harc:ıdı, ye-
hacİz medi, stok ~·aptı. Bitabi, hu hal. 0 

d memlekette bir iktı•ndı darlık> 
Ş!!hnmiı:dc ve ı/'.er tekmıl ver- doğurdu. Binaenaleyh, bu iktısadi 

!erde kı radvo l>oneler.nin yeni 
darlıi;'ln miisebbibi bizzat ) ine 

:mali nl abone iıcretlerinın tahsil kendileridir. 
olunmasına evvcL~, ı::ün<l._.n itiba-

İı;;te, NaziJer, mevhunı JCornü • ren poota, telııraf şnbe!erinde ba.:;-
nizm tehlikesini ve ronıantik aç-

lanılm~tı.r. lık ieryadlarını böyle isti.snıar et-
Taksit usulı.i kabul otınmadı - tiler ve bu~in gördüğ-ilniiz şckil-

ğıııdan 10 liradan foaret yıllı.'k a- de lıazırlanını.ş oldular. 
bone ücretini ha7lran sonuna ka- REŞAT FF.YZt 
dar posta şubelerine ı:öWrup ya- !=============== 
tırmayan ııbonelerc 15 temmuza 
kadar tebli;:ıat yapılacak ve bun
lardan c<:'za olarak 10 lira verine 
12 lira alınacaktır. Tebliı:ata rai(
mcn yine ödemi enlerin radyoları 
tahsili 0.-1\\'al kanununa ı;ıôre he
men V<' mu;,akemesız haciz olu -
ı;acaktır. 

Üsküdar Adliye Sarayı 
bu sabah açıldı 

Üskildard;ı inşaatı bıten yeni 
adlive sarayı bı.ı;rimden ıtibaren a
çılmıştır, 

Vapurla 
kontrol 

1 

Belediye Reisliği halkı
mızın emniyet ve isti

rahati için yeni bazı 
emirler verdi 

Yaz n1evsiminin ~elme~i müna
s~betile vapur. sandal kayık, mo
tör ve istimbot yolcuları çoğaldı
ğından Belediye reisligı bu husus- 1 

ta kavımakamlıklara yeni emirler 

vermişlır. 1 
Ezci.ımle Beledıye memurları 

bilha.>Sa cı.ımartesı, pazar ve tatil , 
ı:ıünlerin<le vapurları ı.kdelerde ı 
kontrol edecekler ve istiap had -
dindPn fazla yolcu alındığın~ gö- 1 
rürlersc vapurları ıskel<!den kal -
dırtmı.vacaklardır. Fazla yolcu al
madan evvela kaptanlar mes'ul 
tut ulacııklarJ ır . 
Ayrıca her vapurda ıstıap had

dine ıı<:ıre can kurtaran bulunup 
bulunmadığına da bakılacaktır 

Ehlıyetnamesiz motörcü. saı'ı -
d~lcı ve pJaka<ı.ı: hiçbir deniz na
kil vasıtası bulunmıyacaktır. Mır 
törlerde en az 1 çift, sandal ve 
kay,klarda ihtiyaçtan fazla yedcl< 
ı ç>ft kiirek buluunadan •bunların 
da hareketlerine müsaade oiwı -
mıvacaktır. Vapurların yolculara 
çıahsus olan yerlerinde yatanlara 
ve alt kat salonlarda sigara icen
lere heomen para cezası verılecek
tir. 

Yüksek sesle bağıran veya ha1kı 
fazla ~clip geçerek rahalfilz eden 
vapur bıifccılcri ve .ııarsonları da 
polis veya belediye mem..:rlarına 
şikavet elundukları vakit, yeni 
zabıtai belc<lıye talimatnamesinin 
170 inci maddesi muctbınce he • 
men bunlar hakk:nda takibata 
geçilip para cezası alınacak! r 

----ıxr·---

ihtikar mücadelesinin 

teşdidi için bugünkü 

toplantı 
İhtikan önlomek ve fiatları mu

rakabe etırnek üzere bugün Vah ve 
Belediye reisı B. I.utfi Kırdarm 
rei:>liğirıdPn kavmakamlar ve müd· 
deiu:mu.minin i tirakile büyük bir 
koınisyon toplantısı yapılmakta

dır. 
et.rıııştir. ı dirıp <l!ıl.mi:;tir. 

Sadık; ekserısi fabr>Ka ~çtSi, tü- Fllhakı.ka öbür akı;am Sad:k 
:!ifn pirzolad:ın zehırlcnmiştir, ı==============-•ı 

Şimdiye .kadar Katlıköyünde va
zife ııoren Üskiıdar asliye hu.ku.'k 
mahkemesile diıkr mahallerde bu
lunan mahkemder ve müddeıu -
mumilik bu öabahtaıı itibareıı Ü6-
kiidar Paşakapısl'!ldakı hu yeni 
sarayda vazıleye ba;;lamışlardır 

An.karadan evvelkı gün ı:elen 

Vali w Belediye reisimız; şehrı -
mizde il1tıkar mücadeleaınin da -
ha şıdtlctlendirilıı:ı sür'atlendiril -
mesi için; hu içtimada direktifler 
ve yeni emirler verecektir. 

tun aıınelesı gıbı 2ündmleri çalı - 1 tekrar eve 2elmis ve Hacer VP Zclı
oan bu kiracıUıra, evi tahliyelerini ra ılc Zıhnıden başka diğer ki
biidırınek içın birkaç defa ıtitıını.s racılaım odaları bo~alttıklarını 
fakat bittabi ı:iinauz hıçbirinı ev- bunların ısc. 
de bulamamı,tır. • Bız 15 J.(Ün olmadan bır yer 

Nihayet bir pauıt gı.uıu kiracı- bul-.,nayız' • dcaiklcrinı görnııiş
lar. evin bu yeni sahibi ile tanış- tür. 
mı lar; fakat Qnun: işte bu surelle L; kavııa.va •bin -

Ben e\·i hemen Y\kın"aı:a baş- ınu~ v.- Sad>k bu i:kı kadınla erkek 1 
lıvorum. Sız. de yarın e;;yalarınızı 1 tarafından bir . .nizcl dövülüp kapı 
aiıp ı:\dın' .• dı.şarı ed.ılmL5tır. 

DemesLx!en h, de he<;lanma - ı Sadık muhakemede: 
m._ .ardır. •- 71) yaşında.vun. Çok kere 1 

Kiracıi:\rın en a<·ıkııo' ve ~ey - .J<ırvııa ettl'!TI. Faıc:ııt şu Hacer i<adar 
t.ır ca.,, ola.'1 E,zıncanlt Hacer bu elı a~ır kadı'l gcir.nıedim Yumruk-1 
tepeden i e cınr<:' kaı'i• ılıtirnrın !arının sı.ciJetındeıı hala kafam 
kar ·ısına l(e(•ıı:ı: j sarsıLV'Or. Gercı evi sonra bosalt-

•- Yai:'Ina Vl)k efendi'. Hele 15

1 

tılur. AımmJ az daha ben de ca -
ııun geç:ıın de ondan sonrıı çıkarız. ıuır. t.üketi.vordum!,,• demiştir. 
St>n 15 gün evvel bıze burasını - Muhakeme şahit celbi içın ba:;-
yı~aca~ını bıldırmeğe mecburdun.• ka bır l(tine talı~ o!unmu tur. 

IRSIZ KiM? 114·) 
Yazan: lskender F. SERTELLİ 
~'-"-~"-'-'-"--'--~-~~~ 

~k w macera romanı: tR 

Ndlıııan har..m Şok.ip beve sor- lnnıla k"' oolmu.•tur. Orada düşü-
dı 1 rulı. :i.> olsa bill'. yerden bırınin 

- Bahçevı, ~aJ.on...o, udaları hep bulup vermesi lazımdı. 
l>ır · ı.ktc arasak olmaz mı? ~'·l":.!-..uvar ~ 1..._ k.arı"tı · 
~ Hay hay. hamıncicndt ara- - Sahı<la düşüı~ ol.savdı o-

yaıım.. nu na.aiırlerden heı-lıan2i bir kim-
;?ehsuva il~ve ettı. oenin bulması icabederdı. Bu ka- 1 
- Ara.chktau "cınra. bulamazsak, dar kalabalık içinde •·erde •bul.u

rolı.e de haber H'reliım. Zira. her- j nan bir ı:erdanlılrı hiç ki.ın.:;e ce -
ı.,.,, <!Mılın gı.Jerse, kıının 1:ald1ğı- ı bine mditımei!e cesaıet edemez. 
nı keşfemıek ı:uç olur , .·wııkat ıı~llık b~ını salladı: 

Bu sırada. Neba!ıatirı talıplerin- ~ Şupfı,.,iz .. ea.- do~ru söylli -
den avukat H:ıl!ik <la bahço.;e erk-' yonwnıız. !lem burava gelen da -
ırustı Halük, Nerrman hamının ,, tlilerın he·"ii samimi aile dost
' anına ı:okuldu: J:ıııdır. Bu bavalıb hiç kimse te-

Vallahi bcrıdcni.L <1~ pc.k mu- nezzul etrr.l•Z,, Öyle dellil mi? 
teessirim bu hldb;<!den, dedı. B·ı.Y-j Ş('hsuvar ibu sözü <lobruladı: 
le ır «ecede Nebahat hanım n " 
k.ı metlı i!('rdan 1 •ın n birdentire ı -Hakıkınız var. Dogru. Hiç 
esr..remnz bır .;el<ılde '"'~olması ildmse bo~·le bu- rezaletın kah -
cıc!<len şasılacak bir lıfıdiseodır A- 1 rarnıını ohnak istemez. 
eni: a, .Nebahat hanım bunun kay- Neriınan hanım ıkarakoJa tcle
boHı•&unun hıç de farkına var- fon etm<'k Üzere bahçeden avrıl -
nı:>. "lllSJil.l? mı ~t ı , 

• •ernnan hanını kısık bir oe.>k• 

1 

Davetlılerin nes'esı kalnıarmştı. 
ll'Tıldandı: Herkes Ü\'l'r, ·bc,er ~isilik birer 

_ Farlaııa var~a;'<iı, şup'ıesız ki küme halindn hep ayni meseleyi 
"Cr.!anlilc. i<aybolmuş olmaı.clı. knııu<ııy'l)r ve binbir ihtimal üze-

- O halde hissctınıeden, bır ver- rındc fikır }"Ürütüvordu. 
de aşü~ ol cak. R=m Sakip; 

Her yen aradık. Bul a - - Üze.-inde duruhnıyacak bir 
aık. mesele dc2il bu.. Kırk bin lira de-

Garı.., v• Bu vaııyet karşı- i:erı v= kaybolan gerdan!ıtuı, 
nda heni.ı:; iz töhmet altın<iıı l<a- Diye ııi:ıylenivontu. 

* Devl<'t fabrıkal;ır, mamulat 
ve masnuatının toptan ve pcra -
kendc s.ıı lıırmm 'oır cıden pıya
saya cıkarılınası kararlaştırılmıştır. * Her yıl haziranın ilk pazan
n,ıı Gı.latasJraylılar gunü olarak 
tes'ıdı kararlaı;tırıbıuştır * Kırklareli beledıy<>si t.ekmil 
ana caddelerdc•ki dükkan ve ev
lerin b.u~ıi renı:c boyanınasım 
bildırmiştir * Fatihte Le.vhı isminde ffiki 
tanıdıjh hır ı:enç ka<luıı yata,iiında 

ovcrkt>ıı. bo;!azın an ,Oıçari.la '\"ara
l•van Zıya ı.,nunde i>ırı ö ay haPSC 
n.al,kı.;ın luıım .ı.ştur j 

+Pazar ınım:ısebetıle dün Flor
va. Adalar . .Bogazıçı. Çamlıca ve 
Mecidiveköyu ile i':dırnekaıpı. Top
kanı civarı ve Yerıikapı sahilleri 
ak:n akın haFkb c!0lup ta.şrnı0"'tır. 

Sekıp }·avn.şça. Şeh"u'·arın ku -
la~ına iğı.iciı. 

- - Haksız.. hal'lı çı.karmakıa ih
tisa• sah•bı olan avı ·aı Beyin bu 
hiidı e knrsrsıııda h"yecıırn;ız bır 

alaka .ı<ÖSterisıı>ıicıı şüpbeleniyo -
rwn <ioı:n1:>1.ı. (.ol; ~uzu :ı.~·ıJ,: bır 
~ene. 

- Evel. Bea u~ şuphelendiım. 
Fa;c.ı.t, kuru ~dplıe ne.ve yarar? 
Elde delil, emare ycık kı .. 

- Heı halde bu gerdanlığı ça
lan col: r.ıalur bır hırsız!lll.';. Kim 
ne derse desin, ben avı.ıkatlan oUP· 
heleııiyoru.m. 

Elile röstererek ilave etti: 
- Kapıya doğru ilerliyor. Ga -

liba ;<alabalıktan istıfade ederek 
sıvısacak. Narı.....,ıu ad:ınılar, bıı 
had~-c karşı.;ın<1a. pulı.. gelinciye 
J.:ad.ar bir yere git.memelidır. Co • 
cuk oyuncağı değıl bu .• Kırk bin 
!ıra. İnsanı >aşırtai>:lır, değli mi? 

- Evet. Evet .. Ş~ırtabılir Ha· 
nim. Allah korusun ııısanı. Şaşır· 
ımamak kabil deAıld Hde benim 
ııibi bin !ıra bile önıriıntle bir ara
da ,:öıımivenler olur&a .. 

- Ne o? KPndiniz.den de şüp
heniz mi var? 

Şair k<:'ndiııi topladı: 

- Kusura baloına azizim ı:eve -
zelık bu.. Bülbülun çektigi, dili 
belası.dır, derler. Ben de ortada 
bir scy yokken .kendi iizerime 
.süph<>ler çakivorum galiba' Yani 
d=""k L.tryPcııktim ki, para kar -
şısında hiç ıki?Meve güvenilmez.. 
Bana gelice, akşamdanberi salona 

hyonız.. Demı:lctır. AL'.ıdemki, sa - Avukat Haliık ~ ı bile .l'!irmedim. Suracı1<ta sinınis 

İstanbul radyosu 
Eski rodyo idaresi zamanında, 

abono mecmnu 6 bin iken, bugün 
Tiiı·kiye radJo aboneleti sayl.'>ı 80 
bini bulmUştur. Bu uıiktıuın kısa 
bir zaman sonra. }"ÜZ bini aşacağı 
muhakkak. 
Yakında, İsanbul rad:ı;.p istasyo

nunun da tekrar faaliyt-lc geçece
ği haber veril.iy1ır. Gü:wl w iıinalı 
bir prograoıla ne riyal yapılması
nı temenni cdC"riz. Bu takdirde, 
radvo aboneleri bittabi sür'atle ar
tacaktır. Bu da, memleketimiz içiıı 
iyi bir hlıdise değil midir?. 

BtlRHAN CEVAT 

oturuyorum.. Hemen All;Jı i!ti -
radan orusun insanı 

l>te. bıraz, ötede hararetU bir 
.r:onU<lma dı.ha 

Yine Nebah~tın taliplerinden, 
Zihnı paşa zade doktor Şinası. her 
zaınaaki müstehzı edasile vanuı
daki arkadaşına anlatıyor: 

- Ben Pariste iken, gazetelerde 
böyle bir vak'a dkwnu~twn .. Bir
bir ile nısanlanan çiftlerden, erkek, 
ni.;;arıJ..ı,;uıın kıvmelli 'bilezi,ğini cal
~-. Kendisi du;ci imiş .• Bu para 
ile iyi .bır atelye ac;ımış ve kızla ev
lenmiş. Neden sonra mesele mey
dana rıılrınıı.;. Kız: - Sen benim 
paramla ~ sahibı oldun i Fakat kır 
lumdaki bilezi.ıii bayağı bir hırsız 
ııibi çalan bir adamla ben yaşaya
mam.. Dumis. Mahkemere müra
caat etım.,,. 

- Sonra ne oldu .. Ayrıldılar mı? 
- Evet.. Ayrıldılar \'e çocuk 

hapise ı:ırJı. Dowusu çok budalaca 
yapmıs bu ışi. 

- Ya naı;ıl vapmalıych? 

- Nasıl ,mı yapmalıydı?! Bunu 
dü.::ünımeğe lüzuım var mı? JVIa -
demkı i oı;:di.. Paı-asızdı .. Mademki 
hırsızlığ-a 'karar venmiş ve nişan
lısının bileziğını çalmaga muvaf
fak olmuştu. Ne dıye bu sırrı J?Ü
nıin birinde ifsa etti? Parası ile 
imanını mcvdana vuranlarda a • 
kıl var ıınıdır? 

Sehsuvar· 
- Al sana bir şiıphelı adam da

ha. 
Di •erek, reııo;am Şekibin 'kolun

dan çokti. 
(Devamı var) 

f __ A_v_r_u_pa __ H_a_r_b_in_in __ v_e_n_i _M_e_s_e_ıe,_ı_e_ri_, 
Cenubi Amcrika'da Almanlar 

Uzak Şarktan vakii vakit bah
sedilirken japonhırııı bari\ pİ)'&!:ta
lardakı faali)·eti de gözden kaç
.maınak lD.zuıı geli) or. Avrupa 
harbı Almanların cenubı Amerika 
ile olan alı;verişlcrini kestı. Yeni 
dünyanın o bıiyük piy.asasıııdan 
Alman rekabeti olm:ıkstzuı para 
kaıı:ananlar şimdi co ziyade ltal
yaıiiarla japonlar ohı)·or . .Fakat 
bilba"'a japonlar o sahadu artık 
Almanların yerini tutu1uğa başh.e· 
mışlardır. japon diplomatları diııı
yaıun ıni.ihiın ti<"aret yeı·lerilc nıii· 
zakereleri! giri~mckte, anlaşmuk
tadırlar. japonları Çinde Üç >ene
ve yakın bir zamandanberi ı.iırıik
leJıcn bu harbe sevkeden flnıll ne 
ohnu.ştu'!, Çiniu tabii ser\'etlcrini 
ele geçirerek kendi ınuhtat oldu
ğu ınevaddı iptidaiyeyi 11lnıak, Çin 
gibi kalabalık bir iilkeye de ucuz 
fiatla, fakat bol bol mal satmak 
emeü değil mi?. 

japonya mevaddı iptidaiye ih
tiyacı dolayısile cenubi Amerika 
ile alışverişini çok i_vi bir hale koy
mak mecburiyetindedir. Harpten 
evvel Aimaular Amerikanın ce
nup memleketlerine eşya ihraç 
ederler ve oradan da buğday ve 
sair mevaddı iptidaiye alırlardı. 
Fakat artık müıteiiklerio abluka
sı denizaşırı yerlerle Ahnanyanıu 
doğrudan doğruya ticaretine im
kiıu bırakmamaktadır. Şimdi ja
ponlar bu münasebatı kendi he
sanlarma çcık ileri götürmüşler ve 
oraların piyasasında Almanların 
yerıne bü)·ük alısverişlere giriş -
miblcrdir. 

Fakat cenubi Aınerikada Al -
mantarın ticari ve iktıı.adi faali
yetine bövle sed çekilmekle bera
ber onların siyasi maksatlarla çalış
JUBlarına ın3ni olunaınıyor. Bu 
faaliyetin esasını da şu teşkil et
mektedir: 

Harµ biter bitmez Almanyadan 
derhal cenubi Amerikaya büyük 
mik)a•ta ihracat yapılacağına ve 
iki taraf arasındaki alı~verişin '™: 
ıı-örülmemiş surette inkh<af M.e -
ceğine cenubi ı\merikawn iş a
damlarım ikna etuıck. 

Bu hususta Alnıanlaruı çok ça
lışmalarına ve barbiıı çabuk bite
ceı7i yolondaki propagandalarına 
rağmen cenubi Amerika efkarın
da da, şimalde olduku gibi Avrupa 
vekayinin biiyiiJ;; bir dikkat \·e a
liika ile takip edildijri verilen ma
lümattan o memleketler saliilıi
,vettar fikir ve kalem erbain tara
fından ileri sürulcu nesriyattan 
anla~ılıyor, 

Şimdiy<' kadar cenubi Ameri -
kadaki Alman propagandasını ida
re edenkr bilhas>n Arjantinde o 
kadar biiyük bir faaii)·et göster -
mişlerdir ki buna misal olarak şu
nu kaydediyorlar: Çeşit çeşit risa
leler, bü) üJ.. küçük beyannameler 
ve saire poı.t~ ile birçok ad .. eslere 
göııderiliy1ırdu, Avrupada harp 
baslıyalıberi cenubi , Amerikada 
faaliyetini arttırını.ş olan Alıuau
ların ötekine berikine yollanması 
için her ay sade posta ücreti olarak 
JllO bin pezo verildiii olmuştur ki 
Fransızların be,ahmca bu 1 mil
yon frank tutııy·ormuş. Almanla
rın cenubi Amerika memleketle -
rindeki propagandaya, bilhassa Ar
jantindeki Iaaliyete son derece e
hemmi)'et \'erdiklerini gösteren 
bir takım rakamlar da vardır. Me
sela Arjantinde bu uğurda sarfe
dilmek üzere ayda 10 milyon frank 
!ık bir masraf göze alınmıştır, 

Lakin bunlar geçen ayların, ya
ni Avrupa lıarbinin bugiınkü saf
haya daha girmeınL~ olduğu ay -
!ardan alınmış misallerdir. Alınan
...-· anın taarruza geçerek etralınd11-
ki küçük bitaraf komşularını bi
rer suretle malum iıkıbcte uğrat
ması üzerine şimalde olduğu gibi 
yeni dünyanıu ortasında ve cenu
bundaki milletlerde de bir aksü
lamel uyanmış bulııııuyor. Millet
ler arası miinasebatında artık bıı
kuk mefhumlarına riayet edilme
mesi dünyada emniyetin iade ve 
tesisi için çalı.şmak devri geldiğini 
göstermektedir. iste ·imdi Ame
rikanın ~imal, orta ve cenup mem .. 
Jeketleri bwıu duymağıı ba$la -
~!ardır, 

•• 

Petrolün rolü ~ 
vllfJlf.41 Vazan: Ali Kemal S ıli 

·ktısJ 
Şimdiki Almanyanın ı. ıııilltl 

si)·asetindcki başlıca .. "terıııif 
kendini bir kat daha go> iıJ" 

l b ılokl• ~ oldu. Bu itibar a azı 

öniinde belirmektedir: b·ıirfllek 
Bu harbi kı~tan ev,·el ;1112111,·• 

için uğrashğı anlıı$ılau '6 .k ,.ıPi" 
u ;ıı aksı takdirde pek ço. o1' -
b.ülatla kaı· ıla~nıası ,.,urı 
caktır. ·I)tll' 

Harp her~cyi inceden ö~·l• ~i 
düşündüren bir haldır ııg~ı 
ıııuvaffaki)·et kazanan ~· 1,...-k 
lıüyük zayiatla kendin• toP ıJ""'• 
itin yenid~n çalışn1ağa ~e 1oı1.t ... 
ile-. para ilı.· t·ksiklerini tak~. \'aı 1 # .. ·ıı • 
uııya mecburdur. Buguıı ıı~I\' • 
yete bakınca Holandaııııı. b11 

kanın \'e şimali Fraıısa~;'~• ~ir'. 
kısmının Alman işgali ~ .~ bar~' 
wiş olması müttefikler ıçı 50~1ıl" 
ne kadar çetin bir saf.ha~a ıı• b~' 
ğuna şüphe yok. Lakın "ı .. r•· 
k•uk Almanyanın uğradı~, ııııil" 
atı •·c dulla da karşılaı;a<~g hBıJıl 
külit yüzünden uzun bıt 

11 
uı,.

devam edcınh ecei':i ııöıde 
tutulmamalı. . . ·acı eli 
Aiınanyarun demir ıh~~ııill ıY 

alınınca ıırlılo {ı.veç deın"';srs ~ 
kisi 1'ibi ?lianikku AJIJIJID. ıvt· 
leıniyecej:; diışünülnıektc.dı;j bil• 
ta Norveç lııtrbindcn e•;., eJft" 
bıı yol nakliyata her v• ı Jı ~ır 
rişli olmamış, kısmen k~:a ,ııb•.' 
ıruştır. llleselü bu senen.• 9 ı biJI 
tıııda Almanlar o tarik !le ııslb~ 
ton dcuıir alahilınişlerdır. d• 4> 
ki geçen senenin kyni ay~ll po ' 
bin tun getirtcbilmişJerdır· ıııll' 
tenya körfezinin kı~ıll bll~slı•'"' 
rak uzun woınıı ~u .hald•J ~rııır 
sı da nakliyultakı ıınçltı.11; 
llJ.Qlı 111 af 

. d b• a -Geleeek kı.şa kadar a ,.ı1ııı•~ 
var. Bu müddet zarbnd~. 0eıııiC 
yanw İsveçıen getirteceı:~tır• ~·'. 
çok bir Jcküıı tutllllI•<• jjıııııli 
na mukabil Almanllll'1

1
Q. le JI• ~ 

Liik.semburgda.ki maden er 
11
. eıw 

• J"CÇ • landa ~e Belçikadıı e e "ı.lıılıJl' 
denıir malı.etnl"$ınn .,.o 
dadır. . ,.ı111ıarı' 

Bilha.sa prtrol iti~arıl~ -kilfj~ 
yanıu vaziyctindelu ıuu..- ı·ıııı' 
derecesi tıılunin edilebılif~ uı": 
nehrinin bu kı.ş buz tııtar•bit c0

11 zaman donup knlm••" seller•, 
yerlerde suların taşı:nJIS 1 • ııusl'• t 
akın.a•-ı .RoDUlll,) adau ve 11ys1 
dan gelen petrolün ııl~ll>~ 
naklini zurla~brnııstır. ııııll" 

· · ·· •·" · lı"' -~~aııl,r vesaıü Dtuıi..uJo en.ıu aı _... ~.;; 
külii.tı d:ıha arthrın.ıştır. JJeJçi~ 
gerek Holanılada, gerek cjföl , 
da bulacakları ibti)•ot .!:,.;t t!~ 
çok olaca~ını he>ap ':J j.J;ırı ı;;ı
ınişler.c de bunun um ~·nıdi dl 
cılmıadıii:ı anlaşılı.lor. Şı eli• 

11 şünülcn cihet A!maııl~rın bllııd•.,1 
ınev~ııt ihti)at petroluıı ;ye''~. 
sonrası kin kafi gcHp gclı~P şidd,. 
dir. Haflalardanberı ola?

1 
••• r~ 

kil .... ı-detilc devam eden h:ırc .0sıl• ,r 
ve lıavada motörfü bnrP ' ,.,d · ııc "' , 
ruıuı yakacak maddel'.' . ii•t'~ 
çok· yakıp sarfettiklerını ~ h•rıf' 
mi~tir. Onun için Alı."an.1,811.,..~~: 
ten ~ani Romanva ıle " •abıl• ' ., ~ ·ıe u. ' 
getirteceklcri petrol 1 

937 el<".·-
uğraŞll ııftraşa bilhassa 

1 
rclaP" 

beri işletebildikl~ri ku:vu • , 
tifadeyc çalışacakludır. ed•~ d 

Fakat bu suretle eld• rel<i h:ı.
leri miktarın bundan •.0 '' cci1 t ,. 
harekatında ki.fi ııelnı" • jıı.tSl ;r 
min edilmektedir. Çün"Urü" b 
dan alacakları petrol bU .ıi 
miktara çıkaını.vacal<t•\ J<~"cı 

Rusya kendi petroluıı. JJı~ d
sarfetınek ••aziyetinJ~dıt~c1' Jll~, 
mühim bir mesele de yıye ııin ıc et 
delerinin eu.ıok ve zabıt• beri lı • 
nıinidır. Almıony a çoktııJl ııt aJtııl.,, 
şeyi türliı kıoyıtlar, ~a'.tl jçıııek1q. 
koyarak vesiluı ılc yı~•P ,jır• 1-
dir. Beyır[r obun, uıcl\~ııatı ~~ 
küz gibi dij:er ziraat ba) b•5ıeııı rY 
sun Alınao:vada bunlayai! çılı.' ~ 
bir nıesele olmuştU,1·. 'lıııc>i 'fır 
lan maddelerin yetc;tırı JJı• ç•da' 
de çok uğraşılmaktadır· ıdc • · 
malarWın son seneler~• .~ıecel< .f, 
miş neticeler küçük go:ıar b~ 
bi değildir. Fakat AJııı eğ• ıt# 
hassa patates veti<tirn~ yat•,, 

. · ·!Ardır. , •ti' 
ebeınnuyet vermış ~ .1 dill"' ·w 
çok yetişıirilmek sur~tı c ııoııab' bd 
sik maddelerin Y ~rınf ı.at d• 
ceği dü~ünülıuü~tii~· ,~8g0ııl•' 
k.ı~ pek çok patal"".11 üt· ,,e
bw: tuttıı&"u görülnıu~l aliİ''ı g-

Liik.in Danimarkayı j° ;ıı1•ı 1" 
kilde ışı:al etmekle J\ ~·uıı•"' .~ 
radan Iıa.ı:vanat o.bun"hi )~,·~ 
) ağ, pevnır ve s~ıre ~ teıııiJI il" 
maddeleri olsun bol ~ Jerdi" ı,t 
bileceklerini düşünn1u$]<Jll bll11 ı." 
landadan da öyle. fa JJilh8 ~ 
kafi görülmemekıed!-'· 10111;. P ,.r 
Holandtt haı p salın•'"' 0

1 . .-. 09
1 ' l uş ,.. ııı: 

çok yerleri harap o ııı b•şl• ııJı 
nıarkada da ilkbaharın 01•1' • .t alat ~, . .,. 
cmda şiddeW fırtın (et b ·dıı# 
hay•·an yt>tiştirilen yepeJei1'9 ,,

tahribata uğramıştır. j\hıl ... ır.rİ' 
,.e şimali Fran,adaıı. 0 ddC

1 
e ' 

1. k . •bcek J11 , ı e ınl' ı:eçe•" J 1J • 0dıl!1 

nin ise çok bir.ey tutnı 
1 1

JI 
sau edilmektedjr. d. 111ese~t c,,, 

Bu harbin ik!ısa 1 0tdı•lrjııır 
iste bu kadar alak•~";'·daiYf ıt' 
rüliiyor, mevadd.ı ~sd~tll sıı'' 
,,acma bu kadar şJ 
taalluk ettii!İ anlaşılıY0r. 



1 

ı Başvekilimizin nutku 1 

alaka ile, karşılandı 
ton va Başkumandanı ve Harbi ve 

Nazırı Moskova'ya gitti 
1 • 

~ova 3 (A.A.) - Tası;: lıaWe Letonya elçiliib. ıı:z- tara -
"l<,ııva Harbiye Nazırı ve ordu. fından &arsılannııştır. Istasvonda 

yt aoomı General Bel'ky'li, General Beıokv-s'e aSkeri nt:•rasi:m ki ı,_-:-
ı~ovaya getıı• ve Sovvet yapılmıstır. 

,ğı '<ton bayrakları ile ı;ıi:;l«rom , General Berkys. <.liin, Savyet 
-k lstasyunda. Sov.vet müdafaa müdafaa halk komiseri Mareşal 
•• l<lntiser muavini Mare:;al Tinıoçerıko tarafından kabul c.odil
~,: ıırotokol sefi, Moslmva şeh- mi<> ve Mar':"8_ı. roiS::_!ir G~neral 
i • ~lndıını ,.e basta elçi olduıtu şerefıne buylik bır oıtle 7rvaieti 

~~ Balkan ekonomi konseyi 

verm~tir. Zi.Yaf.,tin ııonl.anna a.oıt· 
ru, Mare;;al Timoçenilro ve General 
Beı•lcys, nutuklar teati eım~l&dir. 

Sovvet halık koınıiserleri meclisi. 
reisı Molotof. Letonya hariıiye na
zırı General Beclcys'i kabul etm~ 
tir. Bu kabul esnasında Letunya 
elçi61 Kocinıı de hazır ·bulunmuş -
tur. 

toplandı 
rJıl lt 3 (A.A.)- Anla ajııııst tunlar tahsis etmektedir. antantı elwııamik konsevınm bu 
ı~· Yor: Vereme diyor ki: toplantmııa hususi bir elıemıniyd 
~r • gaz<>ielcr, BaUıao antautı Bugünkü politik ve ekonomik atfetmekle ve bu, Balkan devlet-
yi- llıik konseyinin st."klzinci i~- l'nzivet \•e bugün garbi A\•rupayı lerinin tesanudönü ve ıulhpervcor 
iir dtvresinin acılışma ıı:eaiş sü- tahr'~ eden korkunç harp, Balkaıt temayülünü isbat e)lemektedlı. 

~~ Atina Ajansının bir tekzibi 
müsaade istediği hakkında bir ya-

baucı gazetede (ıkau ve büyük bir 

el• ~ 3 (A.A.)- Alina ajansı, j 
,v · lıiııtlmt>liniıı Yunan hül<iı- ı 
~ , şarki Ege denizindeki 
,ı· adalarına a9ker ihraeına ajans tarafından yayılan şayiaları 

en kat'i surette tekzibe salillıiyel-

tardır. Bu şayialar, her türlü esas-

tan iridir. 

~ İsveçliler iki Alman tayyaresi düşürdü 
• • "1o!ın 3 (A.A.)- Lapplaııd def~ ha.r<ıkete pçmi,tir. ınamile tahrip olunmuştur. Tay-
biıl liııin şimalinde i.vec; - Nor- Sıındıye kadar. y.apılan mü~aloe- yarelerin mürettebatııılll bir kısmı, 
bıt: IQdut mıntakalarında dün ya- del~re __ na~~rau, ikı Alman tayya- faraşüUe atı.yarak kurtıılnıuştur. 
i$f LbıYyarelcr şiddetli faaliyet- resı, dun ogleden sonra İsveç ara- sveç bitaraflığını muhafaza lnt-
1 • ~llJıınuşlardır. İsveç bitaraf- zioin.de 1·ere inmeğe icbar odil- aları, iki subay ye yedi !Jrİ e,;ir 
.ı.- lnuhafaı.a teşkilatı, bir kaç miştır. Bu tayyarelerden birisi, ta- almıştır. 
.... 
tıt' Miralay Bek ticaretle meşgul imiş! 
t1 ~ 3 (Radyo) _ Eski Polon-ı taraftan ticaret yapmakla m~ - ) bilmtle ikı büyük ~r fahri.kası 
_,. iariciye Naurı kok>nel Be_k, ı:ıul. Haber alıdlltnnıza göre Ro - salın almış. 
ııit irattan V a:;:.k avlıımaık. dir:er manyada 300 mılyon ley muka -

'•. 
• 

verıyor ~~ Amerika ordusu da tayyarelerini 
'.,ıi 'liQgton 3 (A.A.)- Amerika 

ti, ordu \'e donanma tay
tindcn vcriJclıilet·ek kısnııu ! 

derhal ınüıtefiklerc satılması bak- yapılan teklifi tetkik eylemekte • 
kında demokrat partisine meru.np dir. ı 

_,. ayan aza,wW.n Pepp<·r tarafından [ 

ı.-

~ lya müttefiklere bir ultimatom 
~tecek, sonra harbe girecekmiş?' 
ı.ı..'l inci salıifede7t. ~evam) 
:''<ilde harbe gireccğını _Ame

llııılıfelleri şöyle mu U.lea 
llr· 

. r~ nıuharebeleriııi.ıt neti • 
llıiiteakip İtalya ve ~nuuı
.~fından müştereken bır sulh 
1 hpdacaktır. Bn anda Ro • 
llıiitte(iklere bir ültimatom 

l!eek, sulh kabul edilmedi~ 
~ İlah awn harbe ç-irecegı 

· •ektir. Bu arada, lt:ılya • 
lıttdikleri de tasrih edile<'ek-

llr<>skova gazete•i de, Al • 
l'ın Flandresde kazandıkları 
fııJciyete rağmen, müttefik

1 

"ı;. Çok ku~".etli . ol~uklaruu, 
l!Jıl\tıı ıunglup eddmlŞ olmak

' uzak lıulmıdugunu yaz • 
1 r, 

liAZtRANDA DEÖİL 
ciJI :a 3 (A.A.) - Havas; 
JıY ;., del Carlin<» ı::azetaıi ~y-
• ~- 1Vor· 
jİ' llı·anı~ harbe girişi, pek ya.kın 
i'.; a 'lıeraober, 4 hazıranda vu· 
("": ''lnıiyecaktir. Fransız basını, "J. lııııı Yii rümdk üzere oldu gunu 
. 
1
,. !\ an\amı~tır. Bu nakta ü.ze-

1 ~- l;ıtnamile ımutalnkız. Fakat, 
... 0 atın ?u salı f;iinu ba.şh-

~ fıakkınua Parıste ne5ı:edi - 1 
' 'ltlıeri tekzip cdebihrız. Du:ı • 1 
,- ~tnız, kal'i müdahalenin ta- ; 
r~ ~,~i! ve tahmin 'edooıe_zler. r,- 'llTLUJiTA Tl!:ZAHURAT 
,41' ::l 3 (A.1\.)- Fa~;zın, dü'!', ı 
il" 1;;. Ukta leni kanunu esıı'1-

I·' 
11lci yıld<lu<imüuü kutla.mı~ 1.. Ilı 

~ İiııaselıetle askerler \'C Ar-
~ · la~ist teşekl.üllcri bir geçit 
,,.r ~·aııı.ııştır. 
"' ~~ASIN :vt:ÜTALEASI :,1 ~ 0 (A.A.) - Havas: 
...- <n.~kşa.mld Paris gazeteleri. 
j,- . ..,.. ıınuhteı:nel olara.k ala:bi
,ı' IJ.ı~ararlar l:ıakıkında mi.ıtalea-
,,;- "~rnektedir. 
ıe' ~~. gazcLesı ezcü:mle di 

'
il ~lı'n;_, · · le · 

' .. •ı.u;ufl Vt! Jll~VJ.l' ,fUll01 

·~;~ ~ilk. ınal=ız olan me<leniyet 
lıll' lq· trajık .· •t olan bu saatin 
.ıl' 'i •~tini , icdanlarında his -

ı,. 1lc.ıerinc inanmak istemivo-,,__ . 

'"<'lliyetın idaıııt.>si,, bütün 

filyasi fm<!kulasyunların çok ustün
dedir. · 

lTALYA ATEŞ ACARSA 
Paris 3 (A.A.) - Havas: ı 
İtalyanın vaziyeti. '*. ktüaütenin 1 

biruıei safındaodır. İtalvanın harbe 
l!ireeeıti. h~ir g~zet~ muharriri 
için -üııhe ııötürmooıektedir. 

Nıtekııın. Petıl Park>ien gazete
t>inde Charles Moriee, diyor ki: 

iMwıolinınin ka.rarı beklenmd< -
tedir. Londra ve V a.;i~ton, bu 
kararın pek y~kın olduku ve bit
tabi müttefikler ale'V'hinc bulun
duğu kanaatındedir. 

dau kat'iydk tekzip olunmakta
dir. 

UYDUR!l<IA HABERLER 
Popolo di Roma gazetesinden 

naklen, Alman istihbarat biirosu
nun neşrettij!-i bir Atina haberi, 
heın Anadolu Ajansı, Hem de Yu-
nan Ajansı tarafwdan tekzip edil
miştir. Mih .. ettilerin bu uydurma 
haberine nazaran, Türkiye, askeri 
kıt'alar çdrornıak içiıı, haz.ı Yunan 
adalarında üsler istenıi~tir. Ayni 
Qydunnıı havadise göre, Ati nada, 
son ı;L'llerde Tiirk gH.,teleri top
la ttırtlD11Ştı.r, 

Bizim gibi 1!}17 ve l!H8 de İtal
yada hanbetın:iş olanlar italvan 
eenerall~·inin ve askerl~rinin. es
ki sil~1 arkada.şiarı üzerine ateş 
açma;ıa muvafakat edeceklerine 
İf1ıınmak i3tetrı1'mektedir. Eğer ü
çuneu Leoı:>oldün hiyanetinden son
ra Ltalyanlar da bize karşı hariıe
derlerse .• ~ anlaşnıaz~~<ta çok ke
der \'encı şehlere şahit olacaJiız 
d~ktir. 

Bu haberlerin asıl ve esası yok-
/ ~ur. __ _ 

SULH TAARRUZU 
Bayan TM>aoub, O.,uvre gaze -

t;eı;in<le tliyoor iti; 
Bütün Nevyork ve Vaışi.ne;ton ga

zetel.erinin dün sa.balı yaz,dıkları- ı 
na" ore, "M,usol.ıninin hazırlıkları -
nın ve muttefıkler aleyhinde fış
kırtma faaliv<!tinin hedefi bir sulh 
taarruzu İ<'in hava )-aratmaktan 
başka bır şey değildir. Fakat Du
çe tarafında_n herhan,gi im Ulti -
matıom tevdı edildikten sonra Mu
solini için ge~i çekıbnek ı:ıüçtüı. 

Şurabını ılave etnıek faydalıdır 
ki birQOk yabancı mü~ahitlere gö
re. muttefıklerın ıböyle bir manev
raı-ı nasıl kabul edecekleri hll<>ıı
sun.da Romada herhallJ(i bir ha • 
yale kapılıı:ı.rna:maktadır. Mııwlini
nın. ""asen İtalyan taleplerini Al
nıuıı talepleri ile bırükte ver,;,eğe 
taraftar olmadığı hisı;i mevcut bu
lunmaktadır. Çünkü Musolini pek 
iyi biliyor kı, bu; Aiman sulhu, ne 
ayrı olarak, ne de bluk halinde, 
muttefikler tarafındnn hiQhir u
man kabul edilmiyecektir. 

BALKANLARDA VAZİYET 
Eükre< 3 (Hususi)- Balkanlar

da harp telılik~siniu şu :tiiıılerde 
yeuidcn uzaklaştığı müşah.ede edil
mektedir. Aluıanyaııın, ltalyayı, 
Balkanlardaki taleplerini sonraya 
bırakmak üzere ikna ettiği tah - \ 
miu ediliyor. Şimdilik merkezi sık
kt garp cephesinde olarak kabul 
ediliyor. . 
Maearistanın, ltalya ve Almau

yaya taınameu bağlı olduf'u artılı: 
i<>ire anlasılmı~ bir vaziyet olarak 
kabul ediliyor. 

ROl\lANYA TERHİS ETMEDİ 
Roma 3 (Radyo)- Romen cr

kfuııluırbiyesiniıı bir k.ıı;un askeri 
terhise karar verdiği haberleri 
Bükreş rcsınl ıııa.kawlan tarafın-

Çörçil vaziyeti 
yarın anlatacak 

(1 inci sahifeden devam) 
toplanacak harp komitesinde as -
keri vaziyet hakkında izahat ve
recektır. Başvekil, Mareşal Peten 
ve Milli Müdafaa Nazırı Som c~p
heoıini zivaret ~bmislerdir. 

ŞİMALDEKİ VAZİYET 
Londra 3 (Hususi) - Şimali 

Fransadaki kıt'alarw İ:lgiltcreyc 
nakli ameliyesine gece gündüz de
vam ediliyor. Alrcanların bu hava• 
lide vaptıkları müteaddit taarruz· ı 
lar '-ikamete uğratılmıstır. Dün -
kerk ınıntakasınd.ı Almanların 

şehrin etrafına urun menzilli top· 
lar kovmuş olmasına ve h-ıv:ıda 
bü•ii.k bir faaliyet go..,t.,rmelerim> 
raıımen, irkap ameüyesi büyük 
·b:r faaliyetle devam cdtyor. 

Calarn ~hrinde ve kalesinde bır 
haftadanberi mahsur bir vaziyette 
kalan bir İngiliz •müfrezesi üstün 
Alman kuvvetlerini şehre yak -
laı;tırmamı0 ve dün akşam bütün 
hücumları geri pi.b:kürtnıüştür. 

Müfrezenin ihtiya1,ları havadan 
paraşütle temin edılınelı:tedir. 

Almanların Dımkerk civarında 

toPlanan 15 fın<:alarıııa, müttefik 
tayvareleri çok ağır zayiat verqir
ımektedir. Müttefik hava kuvvet
leri Bclç>ka sahillerinde üç Al!ınan 
bor pi-dosunu ıbatırmışlardır, Al • 
ımanlarm hava zayiatı da ook mü
hiımdir. &ın iki gün icınde iki yüze 
Xaık.ın tayyare düşürülmüş veya • 
ta.hrip edilmiştir. 

.Müttefiklerin i~kiıp i ıııdeki mu
vaffak.iyetini Roma dahi kabul et
mektedir. $Urıal ordusWldan 150 
bin kişlııin İııgiltereve nakkıkın -
ciuı)unu ~inkü Roma radyow 
ifade etırni.ştlr. 

(1 inci ıahifeden devam) 
milyon Tıirk lrrasuu geçen esas 
bütçeler, diğerleri de yine yekfın
ları 87 milyon Türk lirasını bulan 
müfüak bütçelerdir. Bü1'i.in kalbi
mizle temennı ettiğimiz Türk mil
letinin refah ve saadetine ve yük
selmesine matuf olan çafo;malar
da devlet dairelerinin muvaffak 
olmalarıdır. Bu, bütçelerin denk 
ve sağlam .olarak tahakkuku ıçin, 
,bundan evvel de bahsotmi:; oldu -
.!?um bir takım vergı fedakarlık -
larını. ın.illetimızin ne .kadar tabü 
buldu~u ,.e millet \'ekillerimi
zin, mükellef vatand<!<'!ll tedıye 
kabilivetine U}"gun olması hu.su
sunda !(ÖS(erdikleı i alakalarını tru- ı 
rada minnet ile söylemek 'benim 
için bir borçtur. 

KORUN)IA KANUNU 
Dünvanm içinde çalkaııdıgı buh-1 

ran ln bize de tesir etmeı1iesine im
kan yokh:ır. Hükum<'liniz aylar -
dnnberi bu in'ikfı.>ın çeşitli ~ -
tcrilcrini önlemek iı;in çaJ~ıyor. 
Milli İ<Orunma kanununun muh -
telif sahalardaki tatbikinden el
de ettii'<i:ıııi.z netıcelerden mem -
nunuz. Evvek:e de söylediğim ı::i
bi. ancak li>zwn ~rüldükçe tatbik 
sahasına konan 'bu kanunun bir 
ook favdalarını zamanla elde ede
eeğUrıize kanj bulunuyorı.ıı<. Kö -
mür havzasındaki iş mükellefiyeti 
kararı müsbet netice vermiştır. Bil
has:,a vatandaşlarımızın bir takım 
fena niyetli insanların kazanç mak
sadile yaptıkları ve yapmak iste
dikleri hareketlere kan<ıı daima u
vanık bulunarak hükıimeti »<az et
;,,eıerinden çok fayda görüyoruz. 
Buna muk.Wıl de, vatandaoluı -
mızdan memleketimizde yapılmı
yan, yani haı·içten gelen tali dcre
cc<lc lü:zumiu malları ·behemehal 
almak içın ıı;rarda bulunmama -
!arını rica ederirn. Asıl bu nevi 
talcplcrdiı· ki. lüzumsu7. vcı c sız
leıi zarara sokmaktadır. 

AÇIK POLİTİKAMIZ 
Dev·letın ~erek umumi ve f{erck 

fovkalıi<lc .mitcelerinde en 1;<>k yer 
abı Vekaletin millı müdafaa ol - j 
du.P;uııu ı:örüyorsunuz. Her iki büt
çeae yclcinu 150 milyon TüPk li
rusını btilan bu para ile, Türk va
tanının scl8.ınctinin ve rrıüdaf:ıası
n;n tan1amlanm.a.-;ına çalı.:;ıyoruz. 

Politikarr.ızın ne kadar açık ol
du"'umı da bilıyorsunuz. Bi"· Tfrrk 
yurdunuıı .;elaır.etini l(Üd~n bu 
politikadaki is~betıeıı eminiz. 

Bize 11elecek 'lı.erhan~i taarru -
zun bertaraf edilmesı için çalı.~ı
··oruz. 

Dahildeki emni"et ve itı.nıa<iın, 
oldui(u ,ı::w temadısin~ uıkkm eder- 1 

lt~n. ·bımu baı.mak veya Türk eın
ıı.ivet havasını J:ıulandırmak i.stı .. j 
yenlere karşı da son derece hasbas 
bulunuyoruz. Biliy\ırsunuz ki. bi
zim idaremizde gizli iş olnıadığı 
~bi vatand~ı hedıaı>gi l:ıü h;ık -
Jcından mahrum eden bir usul de 
yoktur. Radyonıuu a1.-tığını2 zı... 
man her memleketin kendine l(ijre 
yaptığı !Jl'<>;)agand« veya tefsir -
!eri dinli)'Jrsunuz. Türkün akıl ve 

eehm dıi~i.inü~ü hunların ne ma
na' a l{eld~inı, ne istedij!'ini çok 
güzel anlar. Vatandaşlarımın bil
ha.ssa dik.kat nazarlarını celbedi -
yon.ım: 

ne bu gibı railyo nesriyatına, ne 
de bunlardan mülheım, uydurul -
row; kulak havatlislerine kıynıet 

vermooinler. Ankaranın açık ve 
saf havası kadar ank ve ctiil'iiet 
srvıııseti. bakfkına ve kuvvetine e
min milleti.mizin menfaatleri~ 
dailna uyı<un olacai(ına kani ol · 
manızı isteriz. Bizim baŞka mil -
!etlerden istediğmıiz de,bizim ka
d,ar açık olmalarıdır. 

BURADAKİ ECNEBİLER 
Sayın \•atandaşlawn: 
Siw bir meseleden daha bahse

deceği.ın. Kendi maksatlarma göre 
ha rn v arat.rna·k isliyen bir t::.kırn 
mi-safir ecnebilerin faaJi"·ctinden 
>On zamanlarda bahsedılmeğ,. baş
landı. Bundan da bazı endi&elerin 
do~u~uTlu haber aldım. Vatan -
daslurımız amin <ılabilirler iki. Tür
kivede ken<lı maksatlarını yürü
tecek muhıt ve alet bulamıyaca -
(ima kanı oldu.!(uın1 bu gibi faali -
yetler üzerinde hüklımet daima 
dikkatli davra1>maktadır. En ufak 
bir ta•kınlıEtın derhal en ağ;r ce
zaya \arpılaca.Qına. ve hc-rhanı:!i 
hövlc bir te,,ebbüsün olduôu yerde 
söndürüleceğine emin olabilir.si • 
niz. Yalnız, vat:ına~larımu1 da bu 
grbi ahvale karsı lıül:ümete \'ar -
d~mcı olımalarını rica roer>m. 
Vatandaşların bivbırlerine <'ffi -

niyetlerini sarsmak buııünün mü
cadele usulleri arasındadır. Bu u
sulün tatbikatc bizim meml"k< ti
ımize .kadar geliyor. Bu mı k,ırsı 
·mü.dafaan:n temelini .ınUll 11tUl!1 

t,.<kil <Xler. ~filli iman ··atana te
cavüz eden d'1şmana karşı zaf~rin 
temeli olduğu ~ibi fesat ,.,. boL -
gunculuğa karşı da başlıca silah
dır 

VATAN MÜDAFAASI 
\'atandaşlarım; 

Bizim harici siya3eli.mız vata -
n1~12ııı selkneti için en isabetli 
yrı1dur. Bunda M>r~zeştten ("ser 
voktur. Bug\1n harp harıciviz ve 
öylı> kalmak isteriz. Faka! bılme
li"iniz ki dısarıdu mütemadiyen 
hazırlııklar artmakta ve ııe vakit, 
nereye karsı !mllanılncai';ı b<-lli ı 

ol:mıvan tertipler alınmaktadır. Btı 
sebeple vatan müdafaası ıçın siU
ha sarı.A.rna·k nıecıburiycti biı" an 
hatırını.zdan ~ı;.l<ımamalıdır. İ -:er -
den . dıoarıdan gelPn uvutucu tel
kinl~ri sert bir ~ehre ile reddet -
melisiniz. Bugünün seliını<ıt vasıta
:<! bırliktedır. Ve vatan müdafa~s; 
için nihayete kadar az:i.mli oldııı -
"u.muz hususunda harkt~ kıımse
nın terecldiıd'ü olıınımı.alu:hr. 

Savın vatandaslanın: 

Türk vatanının selametıne ça 
~n Tür.k milletinin selbı <lü -
·iincefilne Rüvenen hiiikumetinizin 
si.ze b~nkü maruzatı budur. He-
pinizi hür'11etle selamlanm.. 1 

ASKER GOZILE CEPHELER 
(1 inci sahifeden devam) 

mak kolay değt!dtT. demiştik. Atı
rıq:ıa askert miitel•Msıslarının ka
naatlerine ue uazd1klo.rına gö·re, 
onlar da bu "1.ra Alman orduları
nın cenuba. Fransız hatları tize -
;irı.e dün·mesi1~e ihcitnaı t·criyor -
!ar. 
Yalnız son gelen telgraf!ardan 

anl<Lııldığına göre, Almanla'~" bu 1 
sefer iki tiirlü taarrıı:ıı birde'll. ı 
yapmaları muhtemeldir. Taarnız
lardan biri askeri ki, Som cephesi 
üzerine yapı~ak, di!jeri siya,'1 ki, 1 
ltalııa ile müştereken Fransız si - 11 
yasi cephesi üzerine çc-Jrilecek -
mis ... 

Si11iı.<i taarruzdan ıııakr.at. nil~:ıi 
galibiyet elde edildiği takdirde a
lmabilecek şe11l<>ri harbetmeden l 
almaktır. Romadan sızan haber -

lerı bakılırsa İtal11anın iatiyeceqi 
şeııl er muharebesiz kabul edilir 
ııibı değildir. Bu itibarla SMıı'dan 
Abevil'e kadar uzana11 cephe ü.ze
rinP. Almanların, Aşaqıdan da İtal
yanların mü.şterek bır raarru.ı:la 
Fraıı.,z kt:l'mı küllıııı üzerine sal
dırmalan beklenivor 

Harbi" ikinci ve çok azametli 
safhasını teşkil edecek olan lnı ta
arru2a karşı Fransızların bütün 
varlıJdarile döğii.şeceklcri şüphe -
sizdir. 

i ıalyanm harbe bilfiil müdaha
lesi takdırinde harp vaziyetinin 
heyecanlı inkişaflarııı.ı taarruzun 
başlad.iiıı iLk. hafta içinde anlamak 
miimkiin olaco.ktır sanırız.. Bir haf
talık muluı.rebelenı na.ı.van har -
btiı ikincı safluısımn talihini ke&o 
tirmek mümkün o!acaktır. 

Başvekilin nutku 
(8a._"111akaledcn de•'am) ·ı 

takdirde de dcrhnl yediden yetmi
şe kadar biitün milletçe silaha sa
rılmıya ha'1Jr olduğumuzu her an 
hatırda tutmak. 

Görülüyor ki, 1'ürk;Je dünya -
nın biribirhıi boğazlıyan nizaJarı 
karsısında açık ve dürüst siyase
tine dayanarak ve hiçbir kimseden 
bjçbir fl'Cni.ıılcme \'C ilhak talebi 
bulunmaksızın keneli milli ve me
deni inkişafların• bağlanarak in
kılabının hızı içinde tarihinin ileri 
merhalelerine dotru harp harici 
kalarak ilerlemek azim ve kara
rındadır. Bu kararımızı harici bir 
tceavüz ve taarruzla ihlal edecl'k
ler bulunursa o tecadiz w taar
ruzu da kar,tlayıp yenınek yine 
en üstün vuüemizdir ve böyle bir 
ihtimale karş.ı da devletçe ve mil-

let~e bütün hazırlıklt1rıınu:ı ta -
moınlamış bulunarak tetikte bu
lunuyoruz . .Maddi kuvn•tlerimiz 
yanı.ıda en büyük ınane\'i ku,·ı•e
tiınizi de ıniHi bütünlüı!ümüz, ıuil
li .şuurumuz, ıuiUj iman ve irade
miz teşkil ediyor. Geçenlerde yiue 
bu sütunlarda •Türkiyenin üstün 
ku\'vetleri> adlı yazuıuzda da te
barüz ettirdiğimiz gibi bu manevi 
vasıflarımız ve milli bcrliğimi2 
dünya hiidiselninin bug-iinkü te
zahür ve cil\·eleri kar~ısmda bir
çok millet ve devl..tlere parmak 
ısırtan yüksek blr enerji ka) ııağ;ı 
ve varlık hazinesidir. Bu kaynağı 
her gün her vesileden iı.tifade ede
rek takviye etmek de .mııhakkak ' 
ki her Türk vatandaşının birinci 
vaıifesidir. 

ETEAI İZZET BENİCE 
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Reşit Paşanın Hatıratı 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
l'azaalar: 

fılı.eackr F. SERTELLi C.ndrı Rqtı l'ULARKIRAN 

Hürriyetin ilanından yirmi gün cvL 
vel Selanik ve Manastırda vaziyet 
Binbaşı Enver beyin 

keyboluşu 
Hiiı'riyetio il3uındau l·irmi gün 

evvel, Seliııik ve l\Ianastırda er
ki.o ,,,e üıneraYı askeriyeden ve 
di~eı· devlet ricalinden bazıları 
Babıalice değiştiriliyordu. 

Bu arada Üçüncü ordu Müşir 
vekili Ferik hsat Paşa da azledi
lerek İsanbula dnel edilmiş ve 
İbrahim Paı;a - Müşiriyet" terfi 
edilerek - Üçüncü ordu ınü~iriye
tiııe tayin edilmişti. 

O sırada Ü•kiipte bulunan birin
rinci ferik Osman Paşa da acele 
İııtanbula davet edilmisi. 

O günlerde Müfettişi unıumilik 
maiyetinde mü>taltdem bulunan 
erkanı lıarb biuba~ılarındaıı Enver 
Bey dahi, eniştesi olan doktor N'a
zunın aile.sini gctirn1ck bahaaesile 
İsaııbula gönderilmek isleniyor -
du. Enver bmıu uıtlayınca. bir ge
ce ansızın Selanikten kaybolmuş -
tu. 
Binba~ı l:nverin son giinlerdc 

eşkiya takip \'e tenkilinde göster
diği gayret \"C ıni.lvaffak.iyeti ya
kınd~ıı hi1eııler onnu bövle bir -
dcnlıire ka:rbolu~undan şüılhel!-n
ıııish.~rJi. Acaba l..ectdisi ("efeciler 
tarafaıdan bir suika .... de ıni maruz 
ka.Jıııı~tı? 

Bütün arkadaşlnrı merak •·e ke
der içinde onu surusturıuağ:a baş
la1111~lardı. Zira, o hcııgıiında böy
le esrareııı:iz bir şekilde ortadan 
kuybolaııl~r az deii;ildi, :'.lakedou
yada birbıri!e (arpısan bir çok çe
teler vaı·dı, bunlar istediklerini 
bir anda ve iz vermeden yok ede
biliyorlardı. 

HüseJin Hilmi Paşa. Enverin 
bir •uikasde kurban gittiğini tah -
miu etnıi)·ordu. 

- Enver İ~tanbula gönderilece
ğini anlayınt.t kaçtı. 

Diyor , •• telaş etmiyordu, ... 
Niyazi bey Reste dağ
larında görününce .. 
İşte o sıralarda (21 lıaıiran 1324) 

Re.neden bir ses geldi: Kolağası 
Niyazi Bey isminde bir zabitin bir 
miktar askerle bazı memurları si
l:lhlaııdmp dağa çıktığı bildirili -
yordu. 

Maslaktaki 
otomobil kazası 

Dun gece Beyoğlunda ter • 
tip olunan kadınlı ve içkili bir 
zevk iılemi saılıahleyin Maslak yo
lunda 'bir facia ile ni.!ıavetlen -
mi, tir: 

Tah>in, Ahmet, Zeki jsminde 3 
kişi İzmitten şehrirru.ıe ~imişler 
ve evvelden tanıdıkları Altınbak
kallı Samiyi de yanlarına alıp Tar- 1 

laba>;ında 135 numaralı eve gide
rek mü·kellei bir eğlenti tertip et
mişlerdi.r. 

Bilahare 4 arkaua.:; yanlar,ııa 
meclisteki genç k;ıdınlardan Sa.ki 
ve Sofiyayı <la alarnk Büyükdere
ye doğru lbir otomobil r:ezintisi 
ya'!)lllağa karar vermişler ve Tab.
ııinin idare ettijti zmit 1 plaka nu
marasını taşııyan otomobille ev -
den hareket etnuşlerdir . 

Meeidiyekövüne gelince bu ci
vardaki kır gazinolarından birin
de de oturlJiP tekrar içmi.slerdir. 

Nihayet saat sabahın 5,5 ğuna 
doğru genç kadınlardan Şaki: 

•- Haydi deniz kenarına gidip 
orada güne;; doğarken içel>tn.> di
ye ortaya bir teklif atmı.;;tır. 

Birkaç şişe rakı ve bira da alın
ımı;,;, -0tamobille heımPn hareket 
edilıni;tir. Otomobil asfalt yol<ta 
bütün hızile ilerlerken, Ta.iIBin, 
yorgunluk ve ispirtonun tesirıle 
direksıyona hi>kim.olamarnı.;; ve a
raba su tera~isi civarında ·büvük 
bir çınar a~acına çarpıp parça -
)anmıştır. 

Müsademenin şiddetinden ara
badakilerin hepsi muhtelif verle
rinden a~ır surette ve ifade vere
miyecek bir halde varalannı.ııslar
dır. 

Kazayı oradan geçen bir ta.ksi 
görmüş ve kadınlarla Tahsin der
hal can kurtaranla Bev~lu hasta
nesine diğer ıki erkek de Etfal has
taneı;ine kaldırılmıslardır. 

Jaııdamıa, polıs vr miiddeiu - 1 

mumi buırün öğleyin vak'a yerin
d6' blı- keı.if yaıııını.şlardır. 

... ·il·azi Be;yin, Rcsne dağlarında 
milü bir ala~ te kiline başladıÇ'.a 
haberi bomba gibi bir anda ber. 
tarafa J&yılınıştı. 

Bu milli alay, hüniyeli istrda
da ve Abdülhamid idaresini devir
mcğe çalı 'lordu. Bazı )erlerde 
Redif denooJları açılnuş, ahaliye 
\'e milli ala.v mensuplarına sil~h
lar dogıtılmıştı. 

Niyazi Be) dağa ~ık::ır çıknıaz 
sesini her tarafa dııyrnıa&;ıı. ve mil
li kuvvetin arttırılınasına çah~
nu~tı. 

Uinbası Enverin de Selanikten 
Rcsne dağlarına kaçtığı söyleni -
yordu. 
Artık (İttihad \'e Terakki cemi

' eti) şehir ve kasabalarda gizli -
den gizliye çalışırken, bö)'le milli 
kuvvetlerle d~ğlarda da teşkiıatı
ıı. ku.-vet halinde göotermekteu 
çekinmiyordu. 

Bu esnada ce~uiyet erktinından 
oldukları anlaşılan Manastır takip 
alayı kuınaıııl'anı erkanı harb ka. -
makamı Salahaddin ve Manaotı< 
ının•akusı kumaııdanlığı refaka -
timle müstahdem erkanı harb l>iıı
başısı Hasoın Tosun Be) ler de i.ı,
tanbula gönderilmek üzere birer 
hile \·e desise ile ~elJtıİğe da\'et '-~ 
dilmişlcrdi. 

Salahaddin Bey, arkadaşı Tusun 
Be)·e: 

- Bizi tnzaıYa dü~itrecekler. 
Jlana!'jtrrdan savm;alım. 

Dt>nti~ti. llasan Tosun Bey c : 
tehlike~·i görüyordu. Yakayı e.e 
vernıeınek i~ın. onlar da iki arla
daş birleı,erek, ;\lana;tırdan gi tli
ce .avııştular, 
KaJmakaın Salabaddin Beyi l\Ia

naotır havalisinde senııiyen bir 
rert yoktu. Askeri, siviJı, keü\Jisinc 
lıürı~et ederdi. 

Bu iki arkadasın da ortadan 
kayboluşu, artık (hürriyci istir -
dad) işinin ciddi bir safhaya flir
diğiui gösteriyordu. 

Ertl!>i gün halk arasına yayılan
bu hadiseden sonra, ortadan kay
bolanların sa~·ısı artnıaJl:a ba~lı -
yur. İhtilal ~eklini alan bu ka1nas
ma, bir yangın alevi halinde şchir
deu kasabalara doğru uzanıyo,.du. 

Uzun müddet İzmir Redif fır -
kası erkanı harbiyesinde bulun -
mu• olan Prizrinli Salahaddin Be
yin gaybubeti birçok zabitleri ha
rekete getirmişti. Sal:i.lınddin ,.e 
Tosun Beylerin Pirlepe civarında 
görüpdüklcri de söyleniyordu. 

(Devamı varı 

Avrupadan 
getirilen köpek 

hadise oldu 
Eski gazeteei arkada:Jarımız -

dan sablk 1ıımit mclı'usu ve !'ffki 
..Milaoo başk:oııoolosuınuz B. Fuat 
Carım Hariciye Vek5leti umllD'l 

müdürlüklerinden birine tayin o -
lunmu.ş ve bu s~bahıki ekspresle 
ailesiJe birlikte •ehrimi.ze ı.elıı:n4-
tir. Hayvanlara karşı şefkati ve 
köpek sevgisi herkesçe bilinen B. 
Fuat yanında bir de kii.çük bevaz 
ıköpek ı;etil'mi.şiir Fırl<at Sirl<ew.Je 
gümrük memurları bu kuçük hay
vanın gümrU.k resmine tıi.bı <1ldu
ğunu söylemişlerdir. Mumaileyh: 
•- Bu heninı eski emdktar luı

peki.ındir. 4 ytl evvel İ.stanbul.dan 
11iderken yanı.mdıı götürmii:ştüm. 
Şimdi de geri getirdim. İsterseniz 
kayda bakın. Kayıtta yok.sa iş ya
sının tesbiti ile de anlaşıfabilir .. 
Dem~tir. Neticede 'bu köpek Kin 

l5 lira depozito alınmıştır. Kayda 
·bakılıp yahut yaş tesbiti .v111>ılıp 
·bilahare bu para iade olunaca'ktır • 

Bu sabahki ekspresle 
a-elenler 

Bırkaç ,gündür kaldırılm.ı.; olan 
Or.veııt ekspresi tekrar seferlere 
baslaml.\l w ilk ekspres 'bıı satah 
oaat i0.28 de Sirkeei istasvonuna 
gelmiştir. 

Awupada bulunan ti.ux:arları -
mızdan Hasan Teeııner. şehrimi1' 
Italvan bankası müdürü Bifü'Dto 
bu trenin yokuları arasındadırlar. 

--oo•o---
Maarif Vekilinin 

tetkikleri 
Birkaç gündenbcl'İ şehrimizde 

bulunan lUaarif \'ekili llasan Ali 
Yücel bu 'abah !\faarif müdürlüğö
ne giderek bir saat kadar maarif 
nıüdiirli , .• ıııüf~ttisl .. rle görüş -
miiş ve bazı direktifler vermiştir. 
Bundan sonra Üııh·ersitc RekUirii 
Cemil ile beraber \•ilay...tc gide -
rek Vali Lfıtfi Kudorı zivaret et-
ntiştir. · 
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Yazan: REŞAT FEYZi f 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKDI 

DABiLtYE MtlTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar ha· 
ric her gün !,5 - e. Tel: 22398 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Pannakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. fl553 
l'ıluayene ve her türlü göz 

Dnlet Oanizyolları İşletme Umum Müdürlüğü lliııları • 
·-------- 1 

3 Hazirandan 10 Hazirana kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkt§ 

gün ve uatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

K.M'adenia battuıa - Sab 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Tarı) 
'VC Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galaia 
rıhtımından. 

Bartm hattıaa 

J 
1 

1 

MAZON ilim ve HOROS marku~ 

Leyla, tramvayda unuttuğu kır
mızı çantasının pe:c-indc ı?Unlercc 
koştuktan sonra, artık üIDidini 
ltesm~ı. Çanta ydktu. Leyla, ~an-. 
tayı aramıyor, can tanın içindeki
leri arıyordu. Aklınıza miıhimce 
l:ıir 'Para ~elecek .. Hayır .. iFara yok
tu. Bir al'kadaşının kendisine yaz
dığı m~tup vardı. Mektubu arı
yordu. Bu mektubun, bir yaban -
cının eline ~eçmemesi lazımdı. 
Ctinkü LeyJa, henüz. bu mektu
bun içinde neler yazılı oldu~unu 
bihn.iyordu. zarfı açıp okumamış
tı. 

ğim §eyi unutmadın değil mi?. A- 1 iilliıamiiiıieıiiliilııialitıİlfiiıkiiiaiiraiıliaiiıııılıiıiaiiraiisiiızdiiiıri.İlllll 
man kardeşim dikkat et! füt biT 
sıTdır. Ha11atım mevzuubahs .. Sa
kın kimseye bir şey açma •• Gayet 
ketum davran .. Artık senden bu 
meselenin halledilmesini emni -
ye:le bckliyebilirim, değil mi?. 

hmit hattuaa 

- Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (An
talya). Sirkecı rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). 

1 

Apartı.mandan çılkarken, postacı 
ıelmiş, ikendisine bir ane'.ktup u -
zat.nustı .. Leyla, mektubu çanta
sına atmış. sonra okurum, diye 
düşünmüştü. 

Sevim, bu mektbunda ne yaza
lbilirdi?. Leyla, ibunu mera'k edi
y.ordu. Hergün, ııazetelerin ilan 
sahifelerine göz ~wzdirivor. tram
ıvaylarda bulunmus es:vava dair 
idarenin neşrettii!i ilfınları dikkat
le takip ediyordu. Fakat. Jnrmızı 
cantaya tesadüf edemiyordu. 
Kırmızı <;anta bir sırdı. Hem de 

nasıl bir sır?. 

Leyla, şövle düşündü: Sevime 
derhal bir mektup yazmak, hadi
seyi anlatmak ve soylemek iste -
tedifti ne ise, bunlar"ı ikincı bir 
mektupla bildirmesini rica etmek! 

Fakat, bu, tuhaf olmaz mıydı?. 
Ya, Sevim, mektubunda, J.?ayet 
mahrem şeylerden bahse<livorsa\ 
ve bu mektubunun başkasının e
line ıı-eçmesinı knt'iyven istemi -
yorsa, kızcaJ!ız, müthiş bir tlzün
tüde kalacaktı. 

Her halde, ancıktubun kaybol -
du,ğunu, Sevime hissettirmemek 
lazımdı. Fakat, nasıl Wr cevap 
yazmalı , ne ~ apmalı idi! 

Zavallı Leyla, gunlcrce, bu yüz
den adeta hasta yatt1. 

Günler ı?eç-iyordu . Tam 15 .J?iin 
olmustu. Bir gün postacı Leyla -
nın apartııınnnının zilini çaldı. Bir 
mektup daha ... Leyla, derhal zar
fın arkasına baktı .. Sevimden .. 

Oh!. Evveliı sevindi.. Sonra ü
züldü.. Acaba, birinci mektubun 
esrarını, bu mektuptan öi!rene -
lbilee~iydi? • 

Zarfı paralarcasına açtı.. Oku
du: 

•Leylacı{11m, 
Geçen mckttıbmnda bahsetti -

Gözl~rnden öperim, kardeşim .. • 
Leyla, olduR:u yere düşüp bayı

lacaktı. İçinden, bir eocuk gibi, 
a~lamak arzusu ~eldi. Eyvah! .. 
Sevımin ıbahsettii'i mesele ne i<li? 
Kendisine tevdi ettiRi sır ne idi? 
Gene ika<lın cıldıracaktı. 

Ani ıbir :karar verdi. Doğruca 
tramvay idaresine ~idece'k, 4\ay -
bolan eşya dairesinin scfi ile ı?Ö
rüsecek, ve kırmızı ç-antanın mut
laka bulunmasını ısrarla istiye -
cekti. 

Hakikaten, ·böyle yaotı . Büro -
daki memur nazik bir adamdı. 
Leylayı iyi karşılad): 

- Hanımefendi , dedi. evet bir 
ranta var. l<,akat, bir ay !kadar olu
yor ki sahibi çıkmıyor .. 

- Ren,C?i nasıl?. 
- Kırmızı .. 
- Taımam benim cantamdır. 
- Gösterelim efcndırn .. 
Memur. Le) lfıva cantayı ı;tös -

terdi. Gene kadın, birden, sevin
r.ınden çıldıracaktı. Memurun c -
}inden cantayı öyle bir kapış kap
tı kı .. Memur, o cantanın haldka
ten ;bu ı?cnç kadına ait olup olma
dı!!ını tahkike bile lüzum t?oııne
di. 

Levla, hemen çantayı actı. Sc
vimın mektubu olduf!tı t?ıbi duru
yordu. Zarfı yırttı. Şu satırlar 
vardı: 

•Kardeşim Leyla, 

Senden büuük bir ricam var. 
Fakat , bu arzumu yalnız sen bıLe
ccksin. Kimseye bir şe11 açmama
m istiyorum. Bana, iki aua kadar 
beş yüz lira borç para bulup yol
lamam bilhassa rica ederim. Bu 
kcrre bii11ük bir parti kaybettim. 
Elmas yüzüklerimi sattım. Kocaml 
duyarsa rezil olurum .. 

Bu iyiliği benden esirgcmi11cce
{iini bekler, gözlerinden öperim 
kardeşim .. • 

Levla mektubu okudwktan son
ra durP.unlaştı. Memur, havretle 
~ene kadına oaıkıvordu . Levıa. ka
pıdan ıkçaııken rnırıldand1: 

- Bulunmadı, bulunmadı da. 
ikendi nyağımla .J!ittim, ıbulc!um .. 

1 
. . " HA YRIYE LiSESi 

MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Diş Tabibi 
Ratip TürkoS)lu 

Adres: Blrkedcle VIJ'ana etell lll'UI 

btriDc1 kat No. 21 
Kauen.e eaat.ı: ÖilMea 10ara H-M. 

.... '"" ..... -....... 
Niçi n 
yen i 

l okalon Pudrasını 

PRENSES ALLA 
TROUBETSKOY dijor~ 

ToJ)Rane rıhtımından. 
Mu4aaya laattuaa - P~artesi 13 de (Trak), Salı 9.50 ve 

Çarşamba 16 da (Sus), Perşembe, Curr.~ 
16 da ve Pazar 8.1!> de (Trak). Cumarteei 
14 de (Marakaz). Galata rıhtımından. 
NOT: 1 Haziran 940 dan itibaren gidişte 
~buldan Pazar 8.15 de ve dönüşte Mu
danyadan Pazartesj 8.30 da kalkan postalar 
Armutlıwa ~rıyacaklardır. Buna muka1bıl 
İsıtanlbuJdan Pazar 19 da kalkan ])06ta Ar
mutlu.ya ~ramıyacaktır. 

Bndııma laattuı.a - Pazartesı 8.15 de (Su1>). Çarşamba 8.15 de 
<Trak), Cuma !:l.l5 de <!Marakaz) . Galata 
rıhtımından. Ayrı<:a Çarşamfba 20 de (An
talya) ve Cumartesı 2() dP (Ülgen). Tuphane 
rıhtımından. 

Karabjaa hattma - Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). TophanP. 
rıJıt:mmdan. 

İmroz hattııuı - Pazar 9 da (Tayyar) . Tophane rıhtımından. 
Ayvalılı; hattına -- Çar.şaniha l!'l ele (Kemal), Cumartesı 15 dP 

( Bartııı). Sır.k<"Cı n'htımındarı. 
İzmir sür'at hattına- Pazar 1 J de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Çanakkale) . Cuma 10 d.ı 

(Dumlupınar). Su·kt"CJ ı ııhtunından. 

NOT: 
Vapur seferleri hakkında her türlü malüma& qaiula telefon ınımaralan 

J'&PJI Auntelerlmhdt.u otrenlleblUr. 

Galata Bapcenteli"i 

Galata Sobe • 
Sirkeci • • 

İstanbul 

- Ga!ata rıhtımı, Limanlar Umwn 
Müdürlüğu ibina.sı altında. 

- Galata rıhtımı. Mınta.ka Liman 
ReıslıJ?ı 11.> ınası altında. 

- Sırkecı, Yolcu Sa!.onu 
( 459]) 

42362 

40133 
22740 

Belediyesi İlanları 
-~ -- -- -- ---

' 
1 

1 
1 

! 
l 

Dnkırköv Ta:, · ı~ının tamiri açık cksıltmC'Ve konulmuştur. Ke- 1 

,{ANZIJ,t 
fı:tıdl' 

Cazip ve sehhar kadm güzellik ve letafetinin ideal rn°~6~ 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - BEYoGLU. iST 

lngiliz Yapısı Yeni Model 

P 1, 1 LC O 
şif bedeli 443-0 lira 3 kuruş ve ilk teminatı 332 lira 25 kuruştur. 

* Sotı t.~a Ye cazip bir co~ Şartnmne ıalbıt ve :munmcı:ıt crniidiırlüğü kalcmmdc nönilec••'ktir. '"kleri vıırdır. ,.., 

ADYOLARI 
GELlVJ İŞ T ill .... Taa•dtJ!ım bütün pudrd:ırcloA ı 1 İhale 13/6/940 perşembe f!lınü saat 14 ele darmi encümende yııpılacnk-

,., daha hafif •e daha İDC6dir • T ] 1 'Ik · t - 1.ıı... ,,ı. ] 1 · h 8 
1 ı tır. a ıp erın ı tonuna m~uz \'ey.ı an~tup arı c ı alPd('n J!'Ün 

Ha~ikf çi(dderfn nefis lc.obe 
• sunu pcreru; ediyorum. evvel Fen işleri mudürlüi!ünc mürac:ıatla alacaıklnrı fenni elıhyet ve 

Galata H E L 1 O S Müessesatı Dütin _ıGa sabit l:.aldızııu lfÖT· 940 VJlına ajt ticaret odası vesikalarJlc ihale ~nü muayyen santtf' <l'a-
• c!üm. Bu •ır. yani •Krema kö· imi encümende bulunmaları .• 447ı,, 

p\i~6• biç bir pll-dFada yo!rlur. 
Rü..:ı~r ve yatm11rda bilo tcıd 

tr tu.e. aermin Ye ı,:-ayet ao
vlmll nsııhafaıa eder. 

• 
Buııdan daha İ)-i pudra olma• 
dıtıoa. kat'iycıo cnılnlm. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
U . idaresi İlanları f ı 1 RADYO PROGRA~~ 

--------------------- 18.00 Pro.ı:ı_ rar·n· .ve rnemleke·t· s.aa.t l }anlar. Cevdet Ça.i'!Jar, '*1l"ı 
Mchınnmen bedeli 24000 lira olan 300 adet mahruti çadır 13/6/ 18 o M k Od ~ j ökte '-"". l 1940 ncrsembc e-üniı saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare ayarı. ~ ,) . -~~~ . : ~ muzı,~~ puz. Izzctt.in · ' :ı;oıı 

binasında satın aıınacaktır. (Pl.) · l3.3-0 l\hız~ · H~d\ 0 .~a1. .. or iMustaf-J çağlar. 21,ıO . 21.30 
Bu işe "'İrmek istivcnlcrin 1800 liralık muvakkat tominat ile kanu- 'k~tr~ı. (Şef lbrahım ÜZf!Ur). (Fen ve ta-biat ıbilf!ilerı~· '{Ofl 

r.un tayin ettiğı vesikaları ve tekliHerıni aynı ~u saat 14 e lkadar ko- 19.10 Muzık. Calaıılar· Ruşen Kam, t k<lım .. HalH ,Bt'(Jiı ( 
misvQn reisliı!ine vermeleri laZJ:mdır. Vecihe, Cevdet Kozan. Okuyan ser ~- 5k ıad o orık~tr~~# 

d l d · d H Muz" "yyen Sı_•nar. 19.30 Mu'"zı'k.· ve amız r v. "., .,n il" Sartnameler parasız olarak Ankara a m .l zeme aıresın en, ay- "' J ~.,., 'f) 
<!arpaşada tescili.im ve sev.k şefliğinden dağıtılacaktır (433il ıHaLk tür.küler i. Azize $enses ve Dr. E. Praetorı.US · . ıerı: 

San Recep. 19.45 mC'?lllakct saat saat avarJ. ajans hl)bef 'f"' 
h ·ı·ı ,J.:abJ'l'lı , .. 

Sahip ve ncşiryah idare edeu Başmuharriıi ayarı, ajans ve meteoroloji haber- esham - ta vı a · 1AôP" İkinci devre talebesinin askeri kampları 7 Jıa:drunda haşlı"a- b (F'" t) 22 50 _tı 
--"-tır. J leri. 20.00 Müzik: Fasıl heyeti. 20.30 1 or.sas.ı ıya · "Af'Jfll" 
.:ax ETEM İZZET BENİCE l 3 ~O ,..., 

K 1 l.k d b Konuşma (umuım·ı ter~·ı·". 'C \'•' be- hant (Pl.). 23.25/2 .. amp a a 11 a ar tale enin bu tarihte mektepte bulun - ·u , .. •••mıım•m•- maları. c= RMm•••• Basıldığı ~·<'r: SON TELGRAF Matbaası den terbiyt.'6i). 20.45 Müzik. Ça - ~mm ve kapanıs. 
ı====-=-=====~=========:z::=:===================================================:===========================================================================~0tli 

No.238-76 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Şarl, Cem Sultanı 
lere teslim 

kaçırmıya ve Venedikli
etmiye çalışıyordu 

' - Beni bir yere götiiremezsiniz 
Beu sia.in emrinize tabi dciilim. 
) Şöıalyelcr siyaııet yapıyorlardı: 
) - Şehzadem, nıaluıadımu, sizin 
ıahane istirabatiniz içindir. 

Cem Sultan, mukabele ediyor
ı clu: 

- Ben, istirabatimi burada bul
' muş bulunuyorum. Bir yere git
mem .. 

Şövalyeler dinlemediler .. Cemi 
bir gece hareket ettirdiler .. Hemen 
:herden gemiye bindirdiler. ro
;yata getirdiler. 

Şarl. Sultan Ceme verdi~i sö
zü tutuyordu. Fikrinden vaz gcç
nı):ırordu. Şcl1zadl'yi kaçırmak için 
adamJarı vasıtasilc şehzadenin izi 
üzerinde yüri.ıyordu. 

Hatta. Şarl.. Com Sultanı Vcnc
CJiklilcrc teı;lim etmek için Vcne
dij!c nıahrcmlerindcn bir adam 
yolladı. 

rakat Venedik hükumeti, Şartın 
adamına hllelrarlıkla hareket et
ti. Verdiği ce.vÇlar cnınimi değil
di, şcytanMkirane idi. 

Venedik b61Qimeti, Savun dii
kas,µwa jebırade Cem haklondaki 

tavassutunu hüsniikabil cylemis 
~ibi giirünerck ccvab vermişti: 

- Vasıtanııza ve Tiirk şehzade
sini bize tesliminize teşekkürler 
ederim. 

Ve cevabını ŞU scizlerlc süsledi: 
- Bize karsı olan enmiyetinize 

minnettarlığımızı aızederu .. 
Vcncdik Krnlı, Şarl'c ~·azdığı 

name&inde şu kelimeler de vardı: 
c ... Fakat Cem Sulanrn firarı işi 

şimdilik tehiri lazınıgelir. Napoli 
Kralıle muharebede olduğumuz 
malümunuzdur .. Bu ı;cbeple bu i
şin tehiri İcab ediyor .. l\1csdc bi
ter bıtmez. Allalıın inn~ etilc tcşcb
biisünüzü kuvvetlen fiile çıkaraca
ğız .. ı> 

$ar l. (.'Ocuk ol 111 lı la beraber hi
lekarlıklar içi?l'de hiirüdüğü için 
Vencdik hükünıctir.in \Crmiş ol -
duğıı ~evtamıh'llrane ce\ nhlara i
nanmadı. Cem Su!tnrıı lmrfaramı
yac~;:ından dolayı mahzun ve ıuii
keddcr oldu. 

$.ır 1, Comi çok se\'1.ıişti. Oııun 
Ru•ı1illiden uzahlalitınlm:ısı Şadi 
müte~sir ctmişti. 

Sultan Cem, Fotıt'e ~cldii:i :ıa-

man, kardeşi Sultan Bayl'zid tnra
fmdan ı:ünderilen elçiyi Jıabcı· al
dı. 

Bayezidiıı elçisi Hüseyin Bey 
Fransaya ı:cJmişti. Hüseyin Bey, 
ayni zamanda Cem Sultanla da ko
nuşacaktı. 

Hüseyin Bey, Şin alyelere mü
racaatlu: 

- Şebzade~·i görmeli dilerim .. 
Dedi2i zaman, aldı~ı cevah şu 

oldu: 
- Dübosson, emir vermedikçe 

mümkün değildir. Dübosson Şeh
zadenin hiç kimse ile temasa gel
memesi emrini ''ermiştir .. 

Dediler .. Kurnaz şövalyelcı· bi
liyorlardı ki, Dübossondan Pocta 
emir gelinciyc kadar aylar, sene
ler ~ürerdi. Sultan Bayezidin elçi
sinin ise bu kadar zaman bekle -
meP.e ·vakti yoktu. 

Sultan Cem Şövalyelere müra-
caat etti. \'c; _ 

- Knrdcljim tarafından elçi gcJ
mi" Kendisinı görmek isterim .• 

Şövalyeler, buna da cevah bul
mnğa miişkiilat çekmediler. Şu 
mukabelede bulundular: 

- Biz elçiye mür~mıat ettik. Fa
kat, sizinle tt'ması reddetti .. 

Dediler. Ceın Sultan. buna inan
dı. 3clki ki, kardeşi Cem ile tema
sa gelme diye emir \'ermiş olabi
lirdi .. 

Fakat, Ccın Sultan ısrar ediyor
du: 

- Elci ile görii~ccı..ğim_ Herhal
de benim içiıı bUl'U.,.Va g~miştir
Şö\ al:.\ eler muknbele etti: 

1 Devamı var) 

Yazan: Rahmi YA GiZ 
..;...:;;.;;~;;,;;...-------------.... ----- No: .121 

Donanma Geliyor 
Ayşe Sultarı gözlerini duvara dikerek 

şöyle bir müddet diişündü 
_ Sn insanJar ne tuhaftır .. Le

vazıın reisı sanki benzini kendi 
kesesinden "·e.riyormus gıbi hana 
böyle bir tezken yaı;ması feııa 
halde sinirime dokundu.. Gt'len 
yaveri çağırttım .• ,~~a ha!de -~taş
ladım. cLevazııu reısıne gıt soyle. 
Benim adamlarım hırsız dt'ğilc.lir. 
Henıı:ini ben alıyordum. Bana tez
kere ,·azmayı ben ona öğretirim• 
dedi~. Ya,·~r ~iui. Ertesi günü 
Cevher yine benzin almıya am -
bara gitmis. LcvazımatJ umumi -
veden verilen bir emirle artık ben
zin müsaadcsinın geri alındığını 
sövlemişler .. iste, mesele bundan 
ibaret.. 

Davustun tckrnr suratı çatıldı. 
Delikanlı homurdandı: 

- Niçin o tezkereye böyle mu
kabele ettiniz Sultanım? 

- Tabii öyle ~·npacaktım ya .. 
Le\•azımatı umumiyt~ reisi kim 
oluyor da benim ı:ilıi bir Padişah 
kızına tezkere yazmnğa, akıl (iğ -
rctme;?e. üstelik adamlarıma hırsız; 
lık isnat etmcğe cesaret gösteri
l'Or?. 

re.isi bunu sizo haber verip Sul
t:mıma sokulmak, bulôs 1;akmak 
istemiş. Halbuki sizin haşla:nşınıı; 
karşısında isi resmiyete dökece
l:ine hiç şüphe etmediğim levazım 
reisı aleyhinize tahkikat a1;tıracak 
ınevki ve "\'aziyettc bulunuyor. 

Sultan şımarık bir eda ile omuz 
silkti: 

- Hiçbir şey .,anamaz .. Ne tah
kikatı açtıracakmış? Dedim ya, le
vazımat reisi kim oluyor da be
nnn hakkımda tahkikat açtırıyor? 

D:n·ust için için kabaran şiddetli 
1 bir öfke ile kıvranarak kendini 

güc zaptetti. Hadisenin nazik ta
rafmı anlattı: 

- Sultanım .. Her işte olduğu gi
bi ;yalnız kcndinİ:li diişünüyor -
sunuz .. Tabii hakkınız da var Ya .. 

Neyse bu taraflarını ~cçelim. İo'a
kat. mesele zannettiğiniz kadar ba 
sit bir~ey değil. Levazımat reisi 
ıddip Enver Paşaya hunu anlatır
sa, Paşa haklı olarak hayret ede
cek. Günde bir ton. bir buçuk ton 
benzin ne yapılır? Yi,iz otomobilin 

- Hakkınız var am1~1a Su1ta -
nım çok büyiik bir ihtiyats1zlık et
mişsiniz?. Levazımatı umumiye l 

bir günhik ihtiyacı olnn bu ka -
dar benzini Ayşe Sultan ne ya
pıyor? diye bizzat tahkikata bas-

hyacak.. İşi biraz kurcalayınca 
bunların sizin tarafınızdan bana 
verildiğini öğrenmesi çol~ kolay
dır. Paş:ı bunu mc~· dana cıkarırs:ı 
ben mahvolurum. Arauıızdakı mü
na!>chet, gi:dcmefie ga)'n•t cttiğı -
miz a. k da ortaya rıkarılınca ne 
sizin beni hinı~) e etmenize ne de 
benim Paşanın elindeıı yakamı 
kurtarmama imkan kalır .. 
Ay~e Sultan söylendi: 
- Hakkın '"ar Abdullah Bey ... 

Ben bunları düşünememiştim .. 
- Simdi ne yapacağız Sulta -

mm?. Acaba levazım reisi mese • 
leyi Paşa~a anlattı nn?. 

- Bilmem.. amma zannctmi -
yorum. 

- Neden? 
- Levazım reisi ne de olsa be

nimle arayı bozmak istemez?. 
- Si:Ainle ne alakası var. l•ahnt 

sizden ne gibi bir menfaati olu
,·or?. 

- Hiçbir menfaat beklediği yok 
amma, ne de olsa, Padisah kızı bir 
Sultanı kendisine düsman etmf'k 
levazım reisinın bugün değilse bi
le yarın, yahut öbür cün başına, 
içinden cıkılmaz bir i~ açacak ma
hiyettedir. Onun irin istenıez .. 

Davust zehirli bir glilüclikle gii
zel dudaklarını kıvırdı. Sözü aldı: 

- Ben de tanrnmen aksini dü-
ljÜnüyorurn. 

- Yani?. 
- Levazım reisi işi pasaya ha-

ber vermiştir. 
- Zannetmem dedim ya •. 
- Eğer öyle olmnsa:vdı benzin 

verilmt>sini ~ nsak etmezdi. 
Sultan sustu .• Bu .:ülcütile D2-

d. rdı•· 
vu~tu tasdik e •Y" 
·· l d' ... e suy en t: bil' ÇIP 

- Buna (abucak 
malı?. 

- Nasıl (are? tııfılı' 
- Daha En"·er pas:ıı,·ı1" 

baslamadan hazır1811111• .. d&ı11 
~ d rı :.• .. 

zad.- ve sultanlar a :ırıı'1· Ji 
ottJmobili olanl:ır ,.ıır her s~Ji 

- Çook.. )len1.eJ1 ctoıflob 
her şehzadenin bır t&Jtl· ~ 
Şiındi otomobil ınod• ~ bir 
eski kupa arabaları.o '$ 

bıraktı. .,,ctill'. 
k ·1· s ıni111ı~ )1 - Pe a a.. a 0 •. ıer t t.11 .. olan sultan ve şe 1 ıı1 

- Hemen hep:;i!. ,, ;si" t 
d 111r" ' , - Hayır. 01111 c 1 (ı11ıaO ., 

rum .. Otomobili vbıt ıııo 119 

zinJc sıkı ahbaplıa!' 0 
, 

'd' ? • d~ rı ır. io• .. 
Ayşe Sultan_.~öz~U'5uııd"~ dikerek bir sanı)'C .. :ı;ııı b' c. 

k a:P11'"" e " ıa. teker te er s Jıiıı1 
1 lan se . ·•' - Sultan arc selı''' .,ııı~ 

tan. Fatma Sult~»·. 1 5ı1Jtll 
tan. Fehime ve Jclıı 

Davuc;t atıldı: . 
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Efendi, Faruk J:{cll 
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