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'ı\ı İZZET BENİCE 

S~vyetlerin Türkiyeden arazi istediği ve bunun 
için bir Ultimatom verdiği şayiaları yalandır 

Bu hususta son günlerde ecnebi memleketlerde yapılmakta 
olan kesil neŞriyatı Tas ajansı resmen tekzip etti 
Münih 

toplantıaı 
ve balkanlar 

Mllnlhte Balkanların mu -
bdderatı hakkında totaliter 
dliştıncelere ıö.rt1 ıon luı • 
J:arm verildiA:lnden ıüpbe 
edilmemelidir. Ancak bu 
kararların infHı için wakit 
münasip ı<irülmemiştir. 

Yaaaa: E'I'DI İZZET 8L"lİCll 

Almanya ve İtalyanın tutumu 
•akunından Balkanlar Münib top
lantısının sona ermesi ile muvak
k~t. bir sükuna tekrar kavuşmuş 
r~• ıözükmektedir. Macar Başve. 
4!~ de bu toplantı esnasında ken-
ısı~e vapılan tebligatı dinllyerek 

a;erı1e dönmüş ve dikte edilen ve 
edilecek olan emirleri infaz et
mb elkten gayri ;rapılacak hiçbir ıey 

u unmad1 ı-.. 1 nı b . . B . " eyan etmıştır. 
ulgar'.>lanın istediii Dobrice de 

~~~azıyette totaliterleri~ müs • 
~ el bati.:. hareketlerinin netice-

11ne ~ağlanmış olarak kalıyor, de
mektır, 

J\lünih toplantısının totaliterler 
bakımından )'·eni Avruoa nizamı 
ve sulhu ile birlikte ayni zamanda 
Balkanların mli,takbel şeklini de 
f0 •dcn geçirmi~ olduğuna ve bazı 
~rarlara \"asıl olmuş bulunuldu
ı:una şüphe edilmemelidir. Ancak 
ye muhakkak ki ,·erilen kararları 
ınf_az. etmek için \'aziyctin henüz 
Dlusaıt bulunnıa<lağı nazara alına. 
ralı bu kararlar fiil ve tatbik 5aha
~-n~~ tehir edilnıi~ veya maruf ta-

kırı ıle 4.\'akti münasibi. oe hıra .. 
ılmıştır. 

B ~~manya \"C ltalyanın bedeli 

1 .~. anları harpsiz bir surette is· 
~a't.· e~·lemek, lamamile totaliter 
• . 

11'..'•Yet altına •lmak ve lfıfıi 
ıstıklallerle milli mı·ı· d l . s tt a aa ve sıya-
e en mahrum kü ilk b' "Vesay t 1 ç , ımaye ve 

e a tında devletler bırak
maktır, 

Bunun · · d So . . ıçın. e evvelemirde 
~~et .. Rusya ıle anlaşmak, her 

~e~ 1 ;'ucadiJ ve muhalif kuvvet. 

1,.'' ertaraf ~ylemek, bizzat ve 
_ınnefs Balkanların her türlü mü

:ayen~eıt· ve uysallığını temin ey
eme azıındır. Bunun iki yolu da: 
A- Tehdit ve tazyik 
. B- Nazi idareleri işbaşıııa 

cetırmek. 

t : ollarıdır. Münib toplantısına 
e addunı .eden günlerde her iki 

yol da tecrübe edilmiş ve her iki 
yolun da havası ve yoklaması va
pılmıştır. Fakat, hu ikisi d •. . 
netıce vermenıi b' ... e ıyı 
hangi fed k. 1 J ye. ılakıs ber
b' a ar ığı ıstılzam edecek 
ır oyunun iddetle m k b 1 .. 

receği· Balk 1 d u a e e ıo
t h .: an ar a harp çıkacağı 
eza ur etmiştir. Halbuk· b .. 

kü · t ı, ugun-
b 1 vazıye le totaliterlerin içinde 

u undugu fQrtlar Balkanları har. 
(DEVAMI 3 üncü sahifede) ------- -

GOZYASLAR[l 
ETEM iZZET 

BENiCE'nln 
En Güzel Romanı 

Gazetemiz pek yakında 
•Yakılacak kitap 'b' d b" h . • gı ı e e ı 
ş' t:•<t;•~ müellifi Etem İzzet 
Benıce nın •Gözyaşları. adlı 
romanını tefrikaya başlı)·a _ 
caktır. U~?~i arzuya uyarak 
neşredecegımız bu eserin oku
yucularımıza çok zevkli anlar 
yaşatarağına •miniz. 

PEK YAKIND~j 

Moskova, 12 ( A. A. J Taı Ajanıı 
bildiriyor: 

Yabancı matbuat, son günler zarfında, 

Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye, arazi terki 
talebinde bulunan bir ültimatom gönderdi
ğine dair kesif neşriyat yapmaktadır. Taı 

Ajan11, bütün bu ıayiaların uydurma oldu
iunu ve hakikate hiç bir ıuretle tekabül 
etmediğini beyana mezundur. 

Romanya 
.Münihe 

Hariciye nazırı 
davet f edildi 

1 Alman tayyareleri bu sabah da 
ingiltereye hücum etti 

Yugoslavyada bütün partiler lağvediliyor Bir kaç saat içinde 22 si düşürüldü 
Mareşal Peten yeni kabinesini kurdu - General 
Mittelhauzer 600 Fransız zabiti ile Filistine geçti 

lskenderiyedeki Fransız filosu mürettebatının kafile 
kafile Fransaya gönderilmesine başlandı 

Londra 12 (Hususi)- Fran
sada olduğu gibi, Romanyada ve 
Yugoslavyada da rejim değiştir
me gayreti devam etmektedir. 

Fransadan gelen malUmata &öre: 
1- Mareşal Peten Fransız Cum

hur Reisi" <farak Löbrönü istihlif I 
edecektjx, 

2- Mareşal Peten yeni asamb. 
lenin te~ckkiilüne kadar teşrü sa
l&hiyetleri üzerine alacaktır. 

3- Ayan ve meb'usan meclis-· 
leri Mareşal Peten lüzum &ördüğü 
takdirde içtimaa davet edilecek
tir. 

4- Hiikümet merkezi Alman iş
rali altında bulunan Versay şeh
rine nakledilecektir, 

5- Yeni Fransız kabinesinde on 
iki nazır bulunacak ve on iki Fran
sız vilayetine de valiler tayin olu. 
nacaktır. 
Mareşal Peten yeni kabinesini 

vücude getirmiştir. Kabine listesi 
bugün belli olacaktır. 

lllacaristanın, llliinih mülakatın
dan sonra alacağı vaziyet tayin e
dilmiştir. Bu mülakatta Macarlar 
Yeni Avrupa nizamı kuruluntıya 
kadar bekliyeceklerdir. Almanya 
ve ltalya l\1acaristanı tatmin edici 
t•minat vermiş bulunmaktadır. 

Macar Başvekili Kont Teleki Bu-

Fransız Cumhur Reislii!'inden eekile n Löbrön ailesi efradı arasında 

dapeşteye dönüşünde tertip edilen 
bir kabul resminde, İtalya, Al -
manya ve l\1acaristan arasındaki 
dostluğun bir kat daha takviye e
dildiğini, Macar milletinin va2i -
fesinin lafı bırakıp itimatla itaat 
etmek olduğunu söylemiştir. 

Yugoslavyaya gelince. Zevetko. 
11iç htikümetinin devletin bünye
sinde mühim ıslahat yapacağı zan 
edilmektedir. Yugoslavyada da bü
tün partilerin Jilğvediln1esi için 
bir proje hazırlanmaktadır. Bir 

(DEVAMI 3 ünc:U rohifede) 

EN SON DAKİKA 
Almanya bazı Amerika hükumetlerini tazyik etmiş 

Londra 12 (A.A.) - Gece va
rıs1na dohu Fransız sahili üzerin
de projektörlerin harekete J!ectiiti 
İn.l!ilterenin cenubu şarki sahılle
rinden ı;ıörülmüstür. Siddltli ın -
filaklar isitidilmiş ve hava < , 
bataryalarının ateşleri m;j01he< 
olunmuştur. 

Hava ve anavataın emniyet ne
zaretlerinin tebliiti: 

IBu ııece, düsman tavvareleri İn
ı;ıilterenin şark ve cenubu "artı! 
sahillerini aomıslardır. Sahil ci -
varında bazı ınınt&kalara bom -
balar atılmıstır. Bwkac ev hasara 
uiramıstır. Birkaç kisi hafif vara
larunıstır. Ölü •oktur. 

Bu sabah, İneilterenin cenubu 
"'rbisinde kain bir ıehirde bir 1 

süthanenin üzerine yan.ııın boan -
balan atılmıstır. insanca varalı 
yoktur, -ralnız civardaki ahırlar<ia 
bulunan atlar varalanmıstır. Yan
ınn söndürülmüştür. 

Londra 12 (Hususi) - Provi • 
dans• ismindeki Fransız vapuru. 
yüzlerce Fransız bahriyelilerini 
hamil olduf!u halde, Suriye tarikile 
İskenderiyeden Fransaya hareket 
etmıstir. Bu askerler, Fransız A
mirali ile İ11J?iliz makaıınları ara • 
sında yanılan anlaşma tizerine si
lahları alınan Fransız filosunun, 
Fransava eönderilekce ilk kafi -
lesini teşkil etmektedir. 

Akdenizde muharebelerin bun -
dan sonra, daha ziyade siddetlen
rn~sine intizar edilebilir . 

Şimdiki halde Alman ve 1nı!iliz 
ta"'·arelerinin ıkarsılıklı taarruz
ları siddetlenms bulunmaktadır. 

ı DEVAMI 3 ;incü sahifede) 
Nevyork 12 (Hususi) - Alınan- del Hal. Almanyanın Panamerikanl toplanacak .. Amerikanın müste • 

"d f Batırılan bir vapurun denize dökülen mürettebatı toıılanıyor 
v~nın. baz• .. me~kezi Ame:ika hü- kon_feransı ü_zerinci.e mü_essir ol - rek mi.ı a aası ve iktısadi birlil'!i --------------
kumetleri uzerınde yaotıın tazyık- ma.ııa calıstıııını soylcınıstır. meselelerını konuşacaktır. 111._._.1111111._111111 __ "1111illıllll .. "-lllllll-t!•----------------------------
ten bahseden Hariciye Nazırı Kor- Konferans temmuzun 20 sinde 11 ÇERÇEVE 
General Mittelhauzer Suriyedeıi Filistine geçti Başvekilimizin NefS 
Londra 12 (Hususil - Suriye- ! mektedir. Dün de 600 Fransız za- , 1.fittelhauzer de bunların başında bugünkü muhasebesi 

deki Fransız kuvvetlerinden kısım biti Filistine eeomistir. General bulunmaktadır. 
kısım Filistine iltica devam et - b 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) eyanatı 

ASK.ER GÔZILE CEPHELER 

Kışa kadar bekliyecekler mi? 
Almanlar Fransaııı cökertme -

den çok evvel Parise airecekleri 
aünü tayin etmişlerdi. Fransız O'I'· 

dularının Almanları,. dahi akılla· 
rından qeçemivecek şekilde inhi
lıil etmesi üzerine Alman öncüleri 
taııin olunan tarihten bir oün ev
vel ParisE girnıırqe muvaffak ol -
dular. 

Büyük bir taarruzda, qaiııten ha
ber verir gibi, va.eıl olunacak 11er
!erin çok evvelden keşfedilmesi 
kes üstünde tesir ııaptı. Bu 11ilzd~n 
1nqilternitı, hııtta Londrıınm zap-

tı hakkında ileri sürülen iddialara 
inanmak istiyenler bulundu. Lon
draıtın zaptı için Almanların ta
l/İn ettikleri tarihler ŞUnlardı: 5 
temmuz, 1C temmuz, 15 temmuz. 
Evvela, 5 temmuzda qireceiiiz, de
mişlerdi. Sonra deiiiştirdiler. 5 qün 
daha mühlet istediler. Daha sonra 
da 15 temmuzda karar kıldılar. 

15 temmuza üç qün kaldı. Or -
talıkto Londrayı zaptedecek vüs
atte bir hazırlık qörülmüııor. Bu 
son mühlet de oecerse, va.ıiııet, bir 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Kaldırımlarda Meclis saat 15 de top
lanacak, beyanat radyo 

can veren ile de neşredilecek 

il Büyük Millet Meclisi buı!Ün sa-za va ı yavru at on beste fevkalade bir toplantı 

Gece kumkapıda feci 
bir kaza oldu 

Dün gece saat 20,30 da Kumka
pıda leci bir bir kaza o1mustur: 
Ku.mkapı Nisancası yokusunda 27 
numaralı evde oturan belediye o
dacılarından Osmanın 1 yasındaki 
oltlu Metin dördüncü kat pence
resi önünde oynarken birdenbire 
rokal!a düsmilstür. 

Zavallı yavru bu sukut netice
sinde kaldırımlar üstünde hurda
haş bir hale ı;ıelmis ve bir«ac da
lklka sonra ölmüstür. 

yapacak ve Başvekil doktor Re!lık 
Saydam siyasi vazivet hakkında 
beyanatta bulunacaktır. 
Başvekilin sözleri radyo ile de 

nesredilecektir. Hükumetin, bu 
beyanatı müteakıp meclisten iti -
mat reyi istemesi de muhtemeldir. 

Kaymakamlığı 
soymak istiyen 

hırsız ! 
(Yamı 3 üncü ıalılfede) 

İnsanın, lendi kendisini mi
ı.ana çekmesi d•mek olan nefs 
muhasebesi, bayıldığım iş!. 
rerrevelerimi 17 aydanberi ka

ralamak yolunda olduğuma gö- • 
re, kendimi bu müddet içinde ı 
harp ve politika sahasındaki . · 
teşhi•lerim ve tahminlerim ba
kımından muhasebe ediyorum: 

1939 eylülünden yedi ay ev- • 
vel başlıyarak, ağustos sonları
na kadaL 1939 sonbaharında 
harbin muhakkak olduğunu, > 
tek başıma ve herkese ral:men 
iddia ettim. Aynile vakıa ... 

Polonya hareketinden sonra 
tlevre devre yapılan mabut sulh 
taarruzlarının asla neticelene
miveceğini ileriye sürdüm. Ay
nile viikıa ... 

Danimarka 11e N<>n~ç hare
bti başladığı vııi<.it herkes ıa-
7eyi bir takım ham maddeler, 
bilha~'" d<mire bağlar 11e İsveç 
üzerine taarruzu ırün meselesi 
telakki ederken tamamile ak
sini söyledim; hareketin bir 

' ıtratecya oyunu olduğunu, asli 

istikamette başka bir harekete 
mukaddeme teşkil ettiğini, he
defin ya Balkanlar nya Ho -
landa ve Belçika yolile Fransa 
olmak lazım geldiğini çerçeve
ledim. Avnile vakıa ... 

1939 _ 40 kışının sütliman 
günlerind•, 1940 ilkbaharının 
bir kıyamet arifesi olacağını 
yazdım. Aynile ..-iikıa ... 

1940 ilkbaharındaki kıJame
tin galip ihtinıalle Balkanlarda, 
zayıf ihtimalle garpte kopaca
jtına hükmettim. Zayıf ihtima
lin evveli gerçekleşmesi, kuv
vetlinin de bir devre sonraya 
kalma ı bakımından yarı yarı
ya vakıa ... 

Fransa üzerine kat'i neticeli 
haı-cket başlar başlamaz, bunu 
Almanlar hesabına bir intihar 
haıekcti diye vasıflandırdım. 
Tamamile vfikıay:t :zıt. .. 

Baro rarpte inki:-af r~erken, 
Balkanl:·rın kurtıılıııuş demek 
olnıadıjimda, bu harbin Balkan. 
NECİP FAZIL KISAKİ'REK 

(Deı:amı .1 ;ıncü ıahlfedeı 
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f'RANSA.'\'IN 

IJAXZARASI 

Artık Fransızlar her türlü !""
dadan v:u:gcçmişler, şimdi, y alruz 
zıraaLle u,iraı;acaklamuş.. Ajans 
telgraflarına göre, Fransa, bır 
zır at ınernlekeli olacakmış. Yani 
Fransızlar uhaşacaklar, ekip, di
kecekler, Almanlar da Jıazıc 1-0p 
yiyecekler. Sanayi mües:;eseler, o 
blıılerce [abril<alar tabii Almanlar 

kar yolu bulundu. Yalnız, ada tav
şanının tüy lerınden erkek şapka. 
s• mı, ,.oksa kadın şapkası mı ya
pilacak. iyice bilmiyorum. •Tav
şana kaç tazıya tut!. diye bir sin 
vardır. Eiter, ada tav~anının tüy
lerinden kadın şapkaları yapıl.ı -
yorsa, bwıdan sonra, bayanları -
mı.z, tavıana kaç, diyerniyecekler, 
bilakis, tavşan eeL dıveceklerl 

KÖPRÜNÜN 

Pazırertesiye şehrimi~
de bir kurs açılacak ge
lecek ay müsabaka var 

Bir teklif 
Zinat se~rlıerfiii ve İllŞlatm 

durdurulması hakkında hölainı<o.. 
tin yaptığı tamim, her tarafta de
rin bir alaka ve tesir uya.ıı.du:ılı. 
Dünyamız bu bulı.raaJ.ı zamanında, 
'Iıuk hü.t.Iıııı.etiaia naMI lıerşeyi 
hesaplı ve sistemli mütalea etti -
ğini bir kere daha gördük ve öğ
rendik. 

Piyasayı 
·kontrol 

Bu sabahtan itibaren 
eni bir teşkilat 

faaliyete geçti 

POLİS 
~ 

MAHKE~IKLER 

Fa•it niyetli 
iki gencin 

mahkumiyeti 
F: ıt bey .. nn;ımeler dağ>tmağa 

kalluşan iki gencin muhakemesi 
dün ikinci ağıree2<Wla neticelendi
r ilmiştir. 

t a Cından letilettk!. ı 
I' hila. ltalhna:alı: sevda-

smda, hala. fa<dst reıinı, totaliter 
rejım. bilmem ne ıhtilali yapmak 
p<'şınae!. Bir rivayete göre de, bu 
harptP. Fransızlar çok az maha
rı:-be etmişler, mütrmadı; en kaç
ır.~lar ... Yoksa cıddi mukavemet 
ı:oster~ler, harbetseler miş, pe
k.ala du.şmanı durdurabilirlermi.ş!. 
Demek ki. onlarda artık harp e
nerı= kalmamış!. Balca!u:ıı :nraaü 
b<.>cttebılecekler mi?. 

c· .AAl'I 

İstanbnlun hangı ~t ıper\ 
durdurulacak, te.>bit edilm"i! Ma.. 
lüm ya hükumet emri. Bır gazete 
de, Kara.köy kiiprüsümin Emiııönü 
başmm resmini g.urtesine lwyınuı; 
şo le yazıyor: Bu fil;aat dıı:rdu -
ru1mıvacak ve devam edecek!. 

Bu Pazartesi ın;nü saat 15 de 
Tüıık hava kurumu lıerm ve 
Erzurum meb'wıu. Şükrü Kaçak 
tarafından S..ıtanahmetteki san'at 
'mektebinde merasimle bir tayvare 
modrkilik: lrurau aclması. karar - f 
laştaılın$r, 

15 temmızzdan 15 agust.oa kadar 
devam edecek olan bu kursun a
çılmasından maksat dünva tav -
Yarecili&n<ıe ııörutmekte olıuı 
terakki ft iok:i'şau J?ÖZ Önün
de tutarak YUrt a taı·yare -
ciliı(e hevesi arttırmak V!! tayyare 
ile kücük yaştan meŞt!U! o1mai?I 
temindir. 

Başvekilinıi.a, bn. taminıiaıl.e, bil
ha.saa. :r.iraa t ileüe.riaio. k nma 
taamdan b setkrke11, lnmlann, 
asla yıpranmasına meydan veril
menııesini tavsiye ediyordu. Yine, 
ı... tua.iain rulluııda.n. ediadiğimiz 
iııtılıa Şlldur ki, mcmlelı.dia ı.er 
tiirlü mad.d.i ve aıane'l'i lr.aJll.llk -
lan, vasıta ve imkanları, yalııız, 
memleketin yüksek menuatleri ye 
müdafaası uğrunda çalıştuılmak.. 
tadır. 

Fiat kontrol bürosunun kuru
l11ŞW1a JU1da r şehr i:nıtlde ihtilir 
tetkiklerı yapabıhn.ek için mı.nta
ka ticaret mooü.rlügü lrontroiörl~ 
ri, ticaret odası memurlarından 
mürekkep bır muvakkat teı,ki.lit 
Jı:ı.ı.nlimuştur. Bu yeni le41<ili t bu 
sabahtan itibare.rı şehrimizin her 
tarafında k<>tıtroilere ba.>1-ııştır. 

· .Mahkemenin aleni celse.Jnde 
bildirilen karara göre, Nihat Silih
taroğlo ile Faik Akgün ismindeki 
bu gençler muhtelif yerleze be
yannameler bırakmışlar ve bazı 
l:inıselere de bunları zarf içeri -
sinde göndermek yolımn tutmuş.. 
lardır. 

l\USlRIN 

SİLAHLA.ili 

Inı:ııliz.ler, Mllllr ordusunıın si. 

Mühım havadis! Halbuki, biz 
zannedi}orduk ki, köprü, bugün
kü halile, oldı.ıjı:u gibi bırakılacak. 
scyni.seferın ka.nşıklığı, izuiham.. 
devam edecek!. 

Yahu, bazan, okuyuculara ne 
mühim ııakika.tler haber veriyo -
nız,hayret~u' D•-ı... 

BAYILAN 

KONTROLÖR 

Geçen giı.n, bır tram\•ay konı.İ-o
lii, biletltti mıııayene ederken. lm
denbıre dü.şüp bay. lm"i. ağzından 
b nııoooııı kan ;ıel..ıttiş'. Bu hava
disi veren gazeteler, tahkikat yap. 
mışlar, bu hiı~nin sebebini 'IÖY
Je izah ediyorlar: 

cKontrolörün, o gün yedı~i ye
meklerd<o>n zelurlendii!i tesbıt edil
miştir •. 

TEK:KİL TAI,J:RF'.I ERE 
PAR.ASIZ MALZEME 

VERİLECEK 
Kursa YU.rdun muhtelif vila -

vetlerindcki lıse ve orta okul mu
allimlerinden 50 kişi i.şürak ede
nıktir. Kurs nihavetınde bu mu -
allimler mekteplerıne dönerek 
brsda ;:ıördü.kleri metodları ta -
!ebelere öğretecekler ve b,. su -
retle modelcil>k YllI'dwı her tara
fında ta.arnmüm et:ınt:; olacalr.tır. 
Bu maksatla Türk hava kurumu 
model imaline fürumlu OOuı bütün 
malzemeyi talebeye meccanen ve
recektir. 

Bu p.yeden. ~her nevi hn
s .. i ve tali say ve mBjilrr d lti, 
ayni noktayı istihdaf edu tarzda 
plıinlııştırılmalıdır. 

Gerek Başvekilin ta.ın.imiııtle, 
cenk A.aaclelu ajaoına.ı.11. imşaat.a 
ıf11nh11rulmlııJına dair olan tebli -
ğinde, biz, beledi;re ve hususi ida
reler hesabına a.lınm ı tt.p eden 
birçok yeni tedbirler gördük. 
Bııgüa, .btanlıul loeleoliyesin.in 

yauageldiği bir hizmeti, bu buh -
ra.ııh ı:-ünlerin devamı mfuhletin
ce, ubi.r etme>;ini utJif edeceğiz. 

Fıat .kontrol bürosu da yakında 
kurulup •Uat murakıb1> isimli me. 

· tar- pıyasada kontrol~ ~ -
celıleni.ir. 
KOMİSYO, ruN TETKİKLEiti 
O.ger taraftan f.i.at murakabe Jm.. 

misyonu dünkü t.oplanttsında ma
nifatııra toptancılar. içın azami kfır 
rıisbftiııi tesbat e nuştir. Perak.ım
cie manıfatura sııtısfaruıa ait aza
mi kar nisbeti de sür'atle tesbit 
olunup her ikisi bırden ilan edile
cektır. 

. Ten e, madeni eşya, bry<Ma 
ımalıne van,ıran demider ~ era. 
sali maddelerin az!~ ve bunlar
da.iti buy~ fıat ;iilc;ekliiii hakkın... 
da da komisvon tetkikler yap • 
ma tadır 

Türkiye yüzme şampi· 
yonası Ankarada 

yapılacak 

' 

Jihlarını muvakkat bir müddet i
çin alıp kendileri kullanacaklar. 
Baz nvayetlere ~' bu hattltet 
Mı.ır ordusunu •ılahlarından tec
nt etmek için yapılıyor: Ben, bu 
hiidıse) ı şoyle mütalea etlun: İA
eılıı:ler bakt !ar ki, Mısırlılar, her 
nevı dü man taarruzunu vurdum. 
duymazlıkla karşılıyorlar. Bu ha
rekt-tlen -ıa tttavtız ~IJ> har
be ıı-ırmıyorlar. Eh, öyle ise, ma
dem kı silihlarınız kullanamıya.. 
caksınız, bızc venıı de biz kulla
nalmı. demışierdir. 

Hakikaten, .Mısırlıların, cteca -
viız. k~den anladıkıarı ma.
na ne kadar gar.ıp ve b'ıita:. 

TAVsAX TÜYÜ 

Hiç zannetmem.. Yanu, zavallı } 
kontrolör, yediği yemekten değil, 
bu Sl<'ak havada, tramvayın içinde 
aolaşırken, çektiğı sıluııt ve deh
şet en bayılmıştır!. 

Bu hiımet, sokakların sulanma
a. E · d • kafi rakamlar vole. 

tur. Onun i~in, bu hizmetin Şim
dilik geri bırakılması suretile vü
cut lıulacak tanrruf ölçüsü hak
kında lam bir yekıin ifade edemi
yeceğim. 

Diğer taraftan 18 aiiustos pazar 
günü de Yesitkövde herkesin işti
rak edehiJeceii bOivük bir model 
müoabakaııı YB'Pılacaktır. Kavde 
simdôden başlanılm.ıstır 

İstanbulıı sulamak, sokakların 
tozunu bastırmak i<:üı.. birl;ok ara

Çok çocuklu anneler zöz kullaıulır. Bu uırziWer bca-

Sehrimız yüzme ""111Pivonl~Jl"u 
m · · alan yann ve öbür elin 
'Bil Vkderrae Oas.hyaı:aktır. 
Geçen pazar günü Büyükderede 
lGLPılın secme müsabakalarında 

kalan yllzüc' rimız bu mıi
:s:ı lra.Jara J!tre<.'liklcrdir. 

Beyannamelerin bırakıldıgı yer
ler ara.s.ında, İstanbul poı;tanesi 
avlusundaki mektup yazma yerle
rı. •Letafet •. apartımanınm mer -
dı venlen, Üniversite fen fa.kül
tesi, Çemberli~ sinemas-JJın ö
nü, Denizyolları ve Şirketihayriye 
vapurlan.ve saire yardır. Beyan
nam:_ler, Universite Rektörlüğüne, 
k tur dırektörlüğUne. bazı mat. 
baalardaki muharrirlere de posta 
ile gönderilmiştir. Nıhat Siliıhtar
oiiltı. orta talı.>il görmü:;tür. Faik 
Ak11ün de, evvelce bir müddei bir 
lisede bulunduktan sonra başka 
bir sebeple oradan çıkarılın.ıştır. 
Her ıkisi de, 21/1/940 tarihinde 
yere beyannameler bırakırken y;. 
kalanmıı;lar ve 14 defa böyle be
\ anııame bıraktıkları anlıİşıJnuş.. 
tır. Mahkeme he,veti beyanname
lerdeki yazilar>n bir kısmının, 
Cumhur Reisine karşı edep ve h iir
mete münafi yazılar mahivetinde 
oldu<Yu, bir ltısmının da hü.küme _ 
tin manevi ~iyetini tahkir ma
hi etinde bulundugu kanaatini e
dmmı.,tir. Her iki genç de ceza 
kanununun 158 inci maddesinin 4 
üncü \"e 159 uncu maddesinin ı in
cı fıkralar.na göre cezalandırıl -
n:uşlar, 15 yaşını bitirin 18 ya.:;uu 
bi ırrcemclen 55 inci maddeye na
zar:uı gözönünde tutularak netice
de, yed .. er ay, 15 er gün hapı;e 
ma!:ıküm olınuslardır. Halkı hükü.. 
met ale•thine silahlı is\'ana teş -
vıkten beraet etmi,;lerdir. 

SAPKAL\R 

Ada ta arının tuyW!den illa 
cıııs şapkabr vapıl onn da, ha
berımıı: yok! Şimdi, bu tav~anlar 
çoğaltılıyor, tüylerınden şapka -
lar y ılı....,nnuş!. Der=k. yeru i>ir 

AH~IETRAUF 
ACIK MUHABERE: 
Bihter Gorgul .ınza·ile mektup 

gönderen okııvucu:ma: 
G..zetenm hanııı, maalesef, bu 

buhranlı gunlerin devarru müd -
deüncc arz.unuzwı i.s·afına m.ini-
dır. Savnlar. A. R. 

f ___ A_v_ru_p_a ___ H_a_rb_i_ni_n __ Y_e_n_i __ M_e_s_e_ıe._ı_er_i~' 
Yeni dünyanın endi eleri 

• aa ye.er. ti.iye lııir dlb- ' 

tur koyaa A.ıaeribıua ı 
mabarrirleriadca l'earl !hık 

banu &il -~ lııaöiaia ~ 
ii ck:ıslıenea çıkuwehM••. E
cer Çialiler, ıliyer, lıi6 olenceıle 

ve sebat ı:iiılterirkne - ki 
...... il.. lecece.ld.ttdjr • iıı• IDOlıaiaJD 

t;:ide pallalıya maloha H lııaır

k ialthndar, --- ola ..... -
ehalar itile j:apellyaolaa öyle ...... 
lutvvetli lar lıi lıatti ja-ya 
harpte pjip cebe hile ,._ ı.aa. 
ı tı..- mağlir- iapoaya obnltır. 

;...- .. ı... lııarpte yalaııı elİ&. 
tlelti.ııi '3l'feoienk ııalnleriaia. -
aıerrlerini n milletiain IHitiia 
ı: yretiai cl:ağıtmaklp blııuyor, 
ı:ta< leriıaia .laayata& iısırııf et- ı 

· oluyv. 
O luiıa .ııilldan arttıkça · -

po•ya loanıp ıl= ak, Çia lııer ıuı
kHar mağlup edibe ....;yete 
hikia bulımacaktır. 
Amerikalı muharriria fikriMe 

t.er laaq daha evnllıilere ha. -
xr. Yalıuz bu harpteki ıiq' . . 
til.ıliir-ıı. e öl - ·· k ~ 
llUl "tk•hV. ibarettir. o. ... 
i ia 1\-mblar M INıc"' - AY. 
•"P'l lııa.rblae ~ paaa 
ıiiişil .. yorlar: 

BU A.ıneriblııu.ıı -lma.i ı.ir b
ya1l41ır. u halde A.ı.ııer· >o;ıa 
en ıl.il:.bt edilecek llOkta ..._.isi
m• berhane• bir hane ııiiriiklea
mi y erek sulh içinde ya amasıdır. 

.Fakat V · tanlı Tokyo ile 
rerPnlifi :tiılcı.tk.ılinıttı. degil-
4ir. japeaya ılemeı. A-
merika içia • lııir pıaardır. 

• U"ak Şark - lderini Lı-
m eılerbs cümai D. 112ak tu
tglmez ' lia:mı il.iye &aniye edi· 

lat ~yaaı tl.ikkat ·dtaıv. Av • 
raıı- harbi ıltt-. r4nba. bu 
-lrtafarw •pi=iilz bde ise ay-
n IUr lünua 1lnlır. '"İİılkii b .a.;.;.,_ ~ em 
--..• lelaiaia lııir!Mrlerile 
...,. alil:a n m.iimllellıeti, hem de 
AııoeribW..,.... ._. n ArlJı işle
riadr meln - - · itibeırile 
ı...la.r ı.u.,.. - ._ .. ,. etmekte 
dir. --

A,h ,. ile Amerib .ıad .. , 
~ ._ a ..... 

tin.ret lıııwp (llttı (ıkalı kesilmiş, 
~ ab alt.ım alın -
- ı.o mımaJekete Atlas dea.in 
~ Amerika mnadd.ı 

iptidajymiıaia artık se<vlıUw im.. 
kia b akn-ei;il cibi AI.aaya -
..... Aawrika ya giıaılerilme
silli lir imkinsn kdmJtbr. eri
.__ ticaret ilemi l11111u aauta
nuyw. Baaan ~ 1ıqJq bir 
Amerika n.r ki..... • . kabil 

*tildir: Diiaya4a ~ et i.iacri
M • edileed, " .. · lllİ.lletle· 
rin bakbnaı kocuyank bir $11(hu 
is&iyrıa Aaııcrib, yea.i dünya bu. 
m ikisi a da &u gvıı bir en
dişc, içindedir. 

(,"in - japon harbinde Amerika- [============== 
lılar Çinlilere taraftardır. Bunun- Eczacıların toplantısı 
la baaloer .kıua.ac ve ticaret ılWı... 
ya,ının garabctlerindcndir ki Çin Geçen ayın unda Y31>tlanuyan 
ile olan alışveriş öyle parlak olma- pratik cezacılar birlri?irun senelik 
m1>tır. Halbuki ötedenberi japon- toplantısı 16/7/940 salı akşamı 

a · A.ıoıerib ara.saulaki tkattt saat 21 ,30 da Emmönü. Halkevin
alınr.ı. ,rurümii. tür. Arada ek ik de aktoltmaca tır. 
o.lmıyaa ihtiliilara. her iki tara- (==============
La u birbirini sevmemesine rag
._,. tieıu• menafi hiç ib.mal edil
me~. 

\·arım a: ırdaaberi bu alısveri 
artıık•a anıaqtu. B daU: ııe~
r Jea en.i rakanılar çok nı:ıua. 
lı4ır. 9=1) ılan bu -ye ka:lar oıı 
:ıı.roe ıarfıatla ticaret ıai.l·azene - r 
•İndea u rı.kıvor: ja,... ihı·aca -
tıa~t• % i-L ithalituı ela '1, 53 mik.
laıı Aaıerika e l.ııgiliz impara
lorlvı: arasmd olu.rvr. 

Sözün "-- japoalu Amerika
aııt ··DCÜ J'ttede m- terisi -
.tır. A....,..ika da japea aılau çak 
_, a tadll' .lN "-beri Çia 
ile Amerikanın al verişi ise bu. 
auu aacak >-ansı n:ra üçte biri 
olMak bJm 

iste hötün bıınlar nazarı dik.ka
t~ alınınra görülıiyor iti japoıı~ 
11 tdıdit için bir karar verilirknı 
Digr.r taraftan bunun AnıerikaDJll 
tiearet ve iktısadiyatı üzerindeki 
.11.1aki1> oeti<eleri hesaba k:ıtılm•k
tan seri kal.ınmıyor. Tokyo . 
l" ' 00touı.nı arau ryi. olmıyabiliiır. 

radyolar 
Alnıa.ıı ve italyan radyo istas

yonlal'ıaın bhve:lıan~, gazino ve 
emsali güi 1m1 ımi yulerde din
lemnem.es.i halka ta1tSi7e edile -
cekti. Bir zamanlar. ~oyle bir şa. 
yia r~tı. EYVelki giin. lı.ızı 
arkadqlar, bahsettii{imiz bu raol
Y• istasyonfanrun rarip, tuhaf, gü. 
lünç ve rocu.kları d..llıi il.na edtt· 
mi ecek kadar budalaca bir takını 
propaganda neşriyatı yaphğ;nı " 
bu nqriyat.ı.ıı, böyle ıımumi yer
lerde dinleruliğjıai liiyledilcr. 

Biz. .....,._ tesiri altında ka
lan taknıı.ındın detıJ.ia -ma, lı.is
ı.iırı.i:ııi remıeide ehıoNi dolayısile 
1111 tecllıiria ahamasuu muvafık 
1nı1..,....ı. 

• • zin, yağ, J8stik ve saire sarfcder. 
ıçın 2500 madalya daha Arabalar, her gün bir parça daha 

t 1 k 1 ~·ıpraw:r. 

yap ırı aca Fayıl.asoua ~Jmce: ~u. ben 
Çok çocuklu annelere v~rilmek büyük bi.r faydasını gonnüyorum. 

icin Sııhhat \'e İctıımai Muavenet l (ünkü, lstanbul biivük ,..., geıai 
Vekiilctınce yeniden 2500 madalya bir şehirdir. Üstelik 

0

sokakları ba. 
bııstınlıılası kaı·;uiastırıl:m1$tır. k .ı• ve &arııı>tır. Üç beş ana cad-
Diğer taraftan Vekaletin 194-0 deyi sulamakla, İstanbul henışch

nıali yılı bü~e Jronulan 70 bin rilerinia nefes bormlaı'lia mik..rop
llra da, aile baı;;na 30 ar Lra ve- lu.~uz gitıuesinin önüne geçilebilir 
riiınek suretile 6 (;OCuklu ailelere mı. · 
sıra ile tevzi olunmak iızere vı .. Sulaa•ayaa. tali d.ttttedeki ta-

la vetlere l?Onderihn.işür. ~e lırarap wwCın to:mıaa,. tepra.. 
aza ·-.z..Ne 

--o-- akar, iti cajdodea ilaha ı:eca:Lea, 
Açık iş ve memurry' etler lıir parça aa. .... .._ 

1 
1 • "· ul iodedQ-eıi.i.ıı elm-

Tramva y iaar=nin S1'ilı ate ye- tlelti ... ...-reri,. ~ ı.e.... 
sine bir !ıobinör alınacaktır. Avın :aiai,. heq.eyi ile - - e->-
15 inci pazartesi ;:ıunune kadar ae hediye ~ 
muracaat olunabilır. · - buyura 

Te viltive saitJ.ı.< vurdu Kı - R.ES 
zı1an ~ta bakıcılık mektebinden !-------.;.;;;,:::.::.:.:..;:.,;;;;. 
di\'.ı.lomalı bır Jıastab .. klC\ bem»tre 
aranmaktadır. 

Gumrük ve İnhisarlar "eıkaleti 
2 miı..fett~ mııavinı. ahnak. i.cın bir 
mü.sabaka açsrustır. 

Ankara umuım.i külfrpha.ıesinin 
60 lira ücretli mı.icellil.W?i mün -
haldir. 

Bilhassa eski cilt qlerınde eh
livet ıı:öeterenler alınacaklardır. 
Bunun İçin de ann. 27 incı l(Üııü 
bir yoklama yamlacaktır. 

Talipler bırer istida ile Ankara 
vilayet makamına milra.!aat ede
bilirler. 

Şehrimiz. belediyesi temi:rlk is- j 
lerinde cal.ı=ak imren kadın ve ı 
erkekleı· kaymakamlııklara müra-
caat ederle!'se hemen larvi.n olu -
nacaldardır. 

y •p ğı tiftik ..... 1 
Y-'1 Ye tifük: sa ~ 

Yal dara n.iıtıetmin yü:zdıe ı,s 
~ şduınm: tıearet 00.-. 
idare ııııedi.sı. tarafındıiıa ~ 
tın lm.,tpr. 

l.i~on stoku 1 
Sııriyedm e7Velk:i ~ selırimize 

1 vagon limon ııetırilmi:;tir. İta! -
vaıdan J?elen lırııonların Y"kıinu da 
6 vagona baliğ olmuştur. Halen 
şehrimiz.de 5 bin sandık limon 
mevcut ol.cluğu anlMılrrnaktadır. 
Diğer taraftan eylıll basına ka

dar verli limonlanmız Pivasava 
çı.l<aı:aJtından o vakit liman bolla
;;acak ve fiatlar inecektir. 

Dtgcr taraf an 15 ;:ıü:ı sonra da 
AıU<arada Marmara havuzunda 
•Turki e yüzme • mJ>lVOlllugu .. 
= katarı yaıxl:ıcaktır. 
Büı-ukd redekı müsabakalarda 

kazanan vuzucülcrimiz de Anka-
)"a ~ mtis.:lbe. 

larda Istanbu l u it ~ ıl edl'cek.lcr
dır. 

Harbiyeye sivil talebe Mu'·teka"t 't .. . ı ı am ve era-
a.l muddetı uzatıldı mılin zam istihkakları 

lbro alrmnası 
müddet: ~nstan mül ruha _ Eski rnetlika.itlerin maaşlarına 

etine kadar uzatrlmrstır Yeni bir ka.nı.ınla ~·apılan yüzde 25 
Bıma sebep srnı ııunali :ıamda~ ;;ehr~ızdeki bazı maliye 

olan ı..r· d \~ belediye mutekaıt, evtaın, erami-
~ em ·i:i linın istifade edemediiii ve bunlara 

lıazi.ran ınaaşlannın ine eskisi ııi
bi \-erildiği J?Öriilerek bazı 0ılci -
yeller Yacıhnışiır. 

IlrmaTi biebe x &imdiden 
~ !erme m;iracaat edıp 
~~]ardır. 
Bımlv; ikmal imtihanmı kazan • 
obl<.lan takdirde- okula kaha! olu-

Çalgılı yerlerde iki 
tarife kullanılacak 
Ban içkili \"'e ~l?ılı yerlerde 
~ hasfam;vlan evvel de yük • 
sek: tarifemn tattı olım<iuilu .ııö-
rülmüstür. 

Bu münasebetle dün zabıtai be
ledıye memurlarına verilen bir 
emirle caL!?ılı e ~ zaman
larda avrı ayn tarifeler tatbikinin 
temin olunması bildiri.lınişfu. 

Bu kabil verleroe iki tarife kul
lanıla.:ak. ve calg.ıs?Z zamanlarda
ki tarifeler ucuz olacaktır 

Ö~rendiğimize .ııöre buna se
bep, yüzde 25 zammın maaşı asli 
üzerine yapı.lmış olmasıdır. Hal
buki eski mütekaitlerin maa:;la • 
rinda maası asli ile tamisatı fe'Y'o 
kaliıde avrı ayn J?ÖSterilmediıtin
den bunlara hanı;ıi esastan ve ne 
ımilttar zam :vapılması icabedeceii 
hususunda tereddüde düsülmüs -
tür. 

$imdi bunların lii;teleri hazırla
narak ~{aliye V ekıi.letine ı:ıönde -
rilm.istir. 

Vekfı.letten ııelecek cevaptan 
sonra eylWde üç avlaklar tevzi o
lunurken bunların maaşları da 
haziranda. ala.madııklart zam .istılı
.kaltlan ile beraber tevzi oluna -
caktır. 

------------------------~----~-------------------------,--------------· .... 

Dil\!!\' taraftan eski ev'kaf mü
tek a indin, eytam. ı.-e eramilinin 
maasları da evlıllde ayni sureUe, 
zamlı olarak verilecektir. 

l Avırupa Haırlb6n6n içinden •.• J ~:!!~:ıf':~~:et~!~:~ıe-
Aımanyada eski Nazırlar 1 Şanghaydtt yabancılara ! Va~şovadan gelen bir kuş ~=· ~·u!~a~;n"ii8:~r~:: 2~~i 

Almanrada H.ıtier idaresi başa yardım ~; yurılar..ndan dı.'"'1'1 cı- sınıf maliye müfeltisliklerine ta-
_geçmeden evvel muhtelif. kabine- Çinlilerın cok ameli bır zekas• kam.ıran. ~ Po\QG)alılardan vin o!urutMışlardır. 
lenle aza olmt>S. Ba.şvckil olmus olduğu Avrupalılarca. Amerika - c:ıa 3 

talihlL. . =;:============:=! 
ve şöhret kazanmıs bır haylı dev- lılarca daha iyi anlasılmıstır. Es- . p ıralı!ann ~etlen ha- ' 
lct adamı vardı. Bunlar uııun ne- iden afvon tırv:tkisi dive pr<JllB- lncıne cıkımaları ya;ak. Fakat lınıs- (KÜÇÜK HABERLERi 
rededir• Suali merak edılttL-k bır d 1 .1 1 ç· li ar, arp başlar b3$lama.z yuvalıı- _ 

lme·~·du· r Bunw1la mesgul ol.an gan b~-~,:'~~ an mı As·-onadaarca ın - rını terketmisler dört bır tarafa • ·~ · nın ~ wnra y ovnıva- • . . * 11 vıldanberi şehrimizde açıl-
bir Avrupalı .ııazete bazı şaV11nı .. "h· 11 . . d"d tah daııılmışlar. lhtımal cokları Ber- makta olan Galatasaray yerli mal-

. . ld t . f Es- cagı mu ını ro en sım ı en - lin üz.,rinden geçmiştir 
dikkat malumat e e c mış ır. . min etmek kabildir. Bunların ne . - lar sergisinin bu yıl da açılıp açıl-
ki Basvekillerin, nazırların ~ ___ ,., d • ..;;..ı ek . . Geçenlerde Fransanın Dosevr maması işi dünkü milli sanayi bir. 

• . ......,.. Ul(UDIJ. ,..._erm ıc.ın su v. a~tindıe Blanslmdı"de!r.. 
şimdı Almanya.om bırer tarafında da bir misaldir: Dünvaaın en 'ka- lik2.n .. nde ı ma ~ lii!i idare heyeti içtimaında görü-
samit birer köy havatı ııecirınek- ı l<Jhalık ve cesit cesit rnilletlerine ...,.._ esı . c:kılasan • madam ~ şülmiiştür. Nelicede eylülde açıI-
tedir. On iki sene Almanvanın adam'--·- ;, · ı ,. <aru; adlı bır kadın. a!'acları:lan bı- ması. kararlaştırılmıştır. 

mensatı ,.., u~ u_raın o an rinin dah - · .. ko kül nlı:li 
mi'Cli.; reislii!i.ni elımi> olan doktor bir şehir \'arsa Sanııhaı-dır. Kaç bir lmşuıı uzen nı re * Maarif müdürl~e bağlı 
Löbe Almanyada is _gören bir A- :senedir Sanghay'dan bahsedilivor. . . 0~ '°"pek.~- sıhhi müfettişe iliveten yen.iden 

~ı... · k t'-~ f...._ b' ~ bıdı:m b.ir ha1de b<ılımd~ - .. ,. do'~- dalı '--dr .meı~n şır e u"'e u "" ır me- Aaıerikalılar Avrupalılar orada _ · _ Babcı uç ~ ....,ru a ... oya ~ 
rnurivetle havatıru kazanmakta.dır. istedikleri glbi yasıyorlar. Fakat ~!ardan~ h*.1' Yer- ciri.lıniştir. Bunlar mekteplerdeki 

Çin kızlarının ayakları Cinhleril' . -~~ünmusek .. eki ıı:~en yalba cıkmış, kuşu almı.:: ~va":'~ çocuklar:ın dişlerini :awayene e-
c arı g.,...,ı~m . ın ıcın on ar .,..;""ükte -· -•· . . . •V. deceklerdir. 
t b . fikir. k 1. De ·- ~ ''"""" ırrus. ~va Be -"l -'--"-- "d" - Ce-Çin - J aPOn harbi Cinlilenle va

zife du ... "USUnun viiksek oldwhınu 
göstermiştir. Kadınlar bilhassa 
takdire sayandır. Artıık Çin kızları
nın avakları demir icinde totul.rmr 
xor. Çinliler "'1 son otırz ~ zar
fında ibi.Rıassa !!ecen harpt"nberi 
ook asrilesmişlerdir. Simdi.ki Cin 
dilberlerinin ayaklan artık uıfacı:k 
olmaktan çok uzaktır. Kadınla er
Jı:e~ müsavi olduı!u memleket -
lerde kadın da erkeıhn ıı-Ordüiiü 
işleri ııörmektedir. Bu iti.barla Cin 
kadınları. da artık avaklarını demir 
icirıde haııselmeıh dei!i.I, icabında 
.ıııiiDI....., valım.vak selıiroen şebire 

am ır. verın.e azım.. . r- tabiivat müzesi o. * Yvw; u Yd.AllMIC ll'.ll1 uru 
hal faaliyete ıı:eı;mısler: İrıııılizce, Kanatlarından varalı olan k•-. mal İzmir evkaf müdürlüğüne, ev
fransızca ve Alma.ncavı. l<olavae tedavi edilmis. '---- do-·-"-.''.'.'. Jı:a.f umum müdürlüğü muaımeö.t 
kon.usur ııenc kızlar_vetıstırılme~- F-'-t. kurtarıiamıuu..:,,., 'y~a~r-•-- müdürü Hilmi de Beyoğlu vakıf.. 
tı;<lır. Bu lı:ızlar avnı zamanda ~- :ıesirile öhnüst'fu.:--' m lar müdürlüğüne tayin olım!XJ!Di-
nm t ve coirafvaısından. mazı Aft . t•h I l&rdır. 
ve haline dair nek elrafiı malıl - in JS 1 sa afr *Ticaret Vekili Nazmi Topçır 
mata da sahiptirler. Hicbir sevvah Yobannelıburı'!an bildirildi.itine ojtlu lımirden Manisava git.ın4 ve 
arlık ŞanCıaroa. müııkiilit ct!k - !?Öre Tramn:nl altın istibsa1itı. tüccaır, müstahsil ile temaslara 
mi"'Dl'. Bu kızlardan birisi ile im- ıteÇen 91"9e, simdiye 1uıdar ~do- başlaımşbr. 
nustuktan sonra meram ederse Ci hınan rekorların beıısini ~ * Evüo - Kerestecilet' otobüs.
ne dair bir de kiizP vazabi.lirm.is. tır. 19J!t senesinde 9:i milyon İn - le.rinde müşterilere kullanıliıruıt 

l 
lliliz lirası .kı'91Dıe~ altın Cl- biletlerin iitillen.ip tekrar verildi

colasmab is !'dinmiş buhınuyor- brUımştır ki bır sene l!V\'e1kine ği hakkında şil<Ayetler yapılmı.ştı.r. 
lar. Onun için veni nesikle Cin aiııbeten ıo mılvon İnı!ıliz liraa Belediye müfettişleri tetklkata 
kadınlarının ayakları bih'iiktıür. faz.! dır. ırecnıişlerdır. 

(•·lt1:t•l!id$1] 
Romanyanın telaşı 

Yaaa; AHMET SÜKRO ESlllO 
BeırnelmiLe! mıı.nasebetlerin 11e

ni istihalesi. Romanyada büııük te
Zıiş ve heyecan uııandırmıştır. Bıv 
nıın sebebini anlamak için Roma!>' 
yanın 1914 harbi sonundaki Poli -
tıkasmı hatırlam4k k;ifidir. Ro
manya, büyük harbin en talihli 
devlet!erindeıı biri idı. Çünkü hem 
aleııhine harbe iştirak ettiqi A -
vu.sturya ve Macaristandan tOJ>Talll 
al<U. Hem de lcendisile muttefik 
olarıık muharebe11e girdiqı Rus -
yadan Basarabııayı istirdat etti. 
Bıı suretle birkaç misli büııü11en 
Romanya 1914 harbini takip eden 
istihale içinde emniııetinı üç 
şeye daııcımJ.itı: Evvela Fransız it
tifakına. ikincisi Sovvet!er Birli
!iine karşı Polonya ile 11aph/h. itt .. 
faka. Ü cüncüsii de M acaTi$taııa 
karşı küçük ııntantla )laptııjı kom
binezona. Bı.ma Bulqaristanı istih
daf ed.,.,. 1934 subahnda ıl«P'lmış 
bir de Balkan antantı kombine -
zonu. i!<it•e edılebilir. 

Frıınsı.z ittifak•. Polonva ittifakı. 
Ki(ük antant kombinezonu. Mil
letler Cemiııeti. Bunların isımle
rinı saıınıak, Ronıanyanın öteden-
beri birer emniyet amili saııdığı ,,. 
kalelerin ııerlemıde ııe!!er estiiiinl 
ve bimıdice Ramen emniııetinin 
de o derece sarsıldı/h.nı anlatm.ıuo 
kafidir. Rommıyaıun va=iııeti 1939 
harbi baş!amazdarı evvel de hat/Ü 
zorlaşmış blilıınuııordu. Bu ZOT -
ltık. Çekosiouak1;4rım imhası!e 
başlar. s.,,.,a kaleler birer biTer 
yıkılı'!/Of'. Polmaııa işqal ediliy01'. 
Bir cıı1'ılc1ırtaran Qiln sıınldıqı İn-
giliz - Fra11StZ qarantisinin kıv -
met.3t:lic1i ımla-ılıııor. Bunun ;;.u,. 
Tine Romanııada bir ~kınlık det>
,.; başlıl/OT. Roman11a111 idare e -
dmler, an.nzın kurtulu.şu Alman
yanın merhametine sıiiınmakta qÖ
rüııorlar. ır e bunu da o kadar kaba 
olarak ııaımıorlar ki. bu tema -
yülden şiiplıel men Sovyetler bi7'
licji, kendısine ait ufak bir mese-
1e1Ji. Basarab11a davasın>, çobıtcak 
halletmek lüzumunu lıissedi !/OT. 
Sov11et ültimatomunu kabul ede
rek Basarabı.ıa:ııı teslim edilJOT. 

Fakat bu ameli11at Romanva:ııı. 
malul bulunduiiu hastalıktan 1....,;r• 
tannak için ktifi qelm4 deıjildir. 
Bil<ikis Romanvanın lıastahiiı. dah4I 
zivade t·ahinıleşmiş qibi tıi>rünü. -
1/0T. Kral Karo! memleketin 
reıınıını Almanya1nn re11mı .. 
ne uydurmıva çalışmakta ol -
dııiiıı qibi, ancak Almanva tara • 
fından itimat edilebilecek ı><>liti -
kacıları iş basına çaqı~tır. Ro
manva bu.qii.n Bıı.lqaristana ve M~ 
caristana karşı koru.n=nı bek
lemektedir. Fakat Basaral>v~ 
korun= meselesinde Alman 
ııarc!ımının ne derece müessir oı
duiju qörülmü.ştür. Gerçi Maca:rU
tan belki de Almanııanın telkinile 
bucıün için Tranrih1anvaııı 1a.ı.ıı • 
vete müracaat suttti!e elde etme~ 
çal1$maktan vaz qec;wıişttr. Fakıal . 
bu, ötedenberi mihver devlet~ 
nin himayesine mazhar olıın Ma • 
caristanın, Transihıan!lllıfmı ebe-

1 
diuııen vazgeçmesi demek~ 
dir. Dobrica ~nde hal: iddia 
eden Bulqarirlan için de aııni ~ . 
söylenebilir. Garil1tir ki bıı detl
letlerin iiçü de buqiin mihveritl 
himayesine sı'1ımmşttr. Fakat R<>
manııa Transilvanvatıı Macaris •. 
tandan kuTt4nıuık için. Maca..W
tan da Traıısilvan114ırı Romandoıl 
geri almak için. , 

Diiftt taraftan ikide bir lıükU. • 
met. hatta Teiim dellistirmek ın;.. 
rinden Kral Karol'ün Roma1\vO
dııki otOTitesi zaııınamaktadır. 

Karol da artık bütün kuVttei:. 
kıufrrl ve kabilitıetinin son had •. 
dine varmıs qibi qörilnüııor 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Cami halasından 
para alınır mı ? 
Okuyucularımızdan B. Hü-

seyin Sükandan aldWımız bir 
mektuota Nuruosmaniye ca
mii halasında bir adamın 
halktan zorla para istedif(i 
bildirilerek ş(;vle denilmek -
tedir: 
•- Bu hademe \'1'Yahut ha

la bekçisi halaların kapısını 
kanalmakta ve kendisine 60 
~ara verip pis, paslı tenei<e 
icindeki SUYU akn.ıvanları: 

- Burası bo:ııuktur. 
Yahut da: 
- İçeride adımı vardır!• 
Diye b.ı.raknuvarak uırun 
üddet bcldetınekt~ bazen da 

hic bırakmamaktadır. Civar -
da başka bir umumi hala ol
madı,ğından yüzlerce e:maf ve 
bilhassa kanalı carsı dükkan· 
cılan esaı;en az bulunan ha
lfılann önünde bir de bı.: vüz
den ıbekletilmektedirler'-• 



Mareşal Peten dün akşamdanberi 
• 

F ranaız Cumhurreisi 
. Cenevre 12 (A.A.)- Vichyden 

bıldiriliyor: Mareşal Peten dün 
akşaın Reuicuınlıuriuk ve 'hükô
ınet 'O!liği vaı:ifesine başlamış ve 
~u .suretle Fransız devleti reisli
gını deruhde etmiştir. 

l'tlar••al a · d . ..., ynı zaman a yenı ka-
~ ... ~~11 e asid~. derpiş edilen asamb. 
· er tesekkul etınediui nıüddet•e 
ıcraı l"h . .. ' lı ""a iyeli de haiz bulunacak-

r. Bu ıısambleler tesekkül tfği 
zaınau b'l d . e ı 
b . 1 e evlet rei i dahili veya 
C)nelnıilel · ı·k Yah ı:ergın. ı vukuu.ada 

ut da herhangi \'ahim bir buh
ran esna ·ında icrai sal31aiyetin.i f 

kullanacaktır. 
Şimdiki Reisicumhur Lölırönüa 

bu abah istifa etmesi beklenmek
tedir. 

Radyoda irat ettifi bir bitabeile 
Peten, yeni hükumetin 12 nazır
dan mürekkep olacaiıııı bildir -
mi.~tir. Bundan maada Fransa bü
yük evaletlere ayrılacak ve eya.. 
!etlerin. başında valiler buluna -
caktır. 

M11rc1al Petell, yakında Venaya 
yerl"'!mek ve nazırlan Parise cöa
dermek tasavvurunda buluadu - 1 
ğunu beyan etmiştir. 

Cenevre 12 (A.A.)- Vichr
aşağıdaki resmi teblii abamıfhr. 

Marqal Petea, Reisicumharla 
uzun bir mülibt yapmıştır. Ma
reşal Peten, BaşTek.i.let ile Fraıwı 
devleti reisliğini deruhde etmek 
tasavvnruD.cla bulunduiuna ve 1111 

suretle Fransada halihazırdaki ~ 
tisnai ahval ve şerait iç.inde amme 
işlerinin şalMıen m""'nliyefüıi iiı• 
rine aldığını Reisicumhura bildir. 
mi.tir. Löbrön ileri sürill.en aebep
leri derhal kabul ederek nlihi
yetlerini Marqal Petene devret -
miştir. 

~ Yeni Fransız anayasasının 
~~ırvre 12 (A.A.\ - Bu sabah nunu esasiye müsteniden Fransız İııibu vesika 11 temmu'Z 1940 da 

metni 
ka Fraıısız ı?azetesirı<ie çıkan devleti reisli~ini deruhde ettiği - Vidry'd.e taı>mı edfunistır. 
du~ıntı esasi fıkrasının metni şu- mizi beyan eyleriz. Binaenaleyh, 

25 &Ubat 1875 tarihli kanunun ikin
Pe~ız. Fraı~ Maresali Philioı>e ci maddesinin feshedildiğini bevanl 

tmza 
Philiwe Petain 

aın IO temmuz 1940 tarihli ka- ederiz. 

Romanya kabinesinin istifası tekzib ediliyor 
. lliikr_eş 12 (A.A.)- Rador a- kabinenin ,yeni azasından bir eo· fesörün yerine, •:rui naıy-list 
~:~İ ı ~ıldiriyor: Ekseriya fena llİ.. iunun istifa etmiı oldnğuııu ha- fikirlere sahip bnbı:.ı>an Baolu S..-

iansLr~~::,,:den ba~ ya.banc~ a- ber vermi1'erdir. Bu haber tama- dishteanu tayin. olonmuıtnr. Bü-
zin karl$ık ve ~a~~ sıyası vı";'~e- , mile uydurmadır. Kabinenin bir IW.met, normal surette ve tam 
iddialarına bir 

1

~~ı.f:r:ı"ıc ok ugu ı tek azası, Prefesör Heriasima hü- ı ahenlde varifesine devam eım.t-
Verot k a o usu 

e maksadile,_son günlerde, kfımetten çckilmistir. Fakat pre. tedir. 

. Romanya Hariciye Nazırı Munihe gidiyor 
h ~?~r':-~ 12 (A.A.)- Röv!er mu. ı manya Hariciye Nazırı Manoiles- ı zerine yakında Münibe cidttektir. 
-a ırının Öğrendiğine göre, Ro- ku, Alman hükumetinin daveti Ü· 

Mareşal Peten hem devlet, hem hükumet • • 
reısı 

Vic!ıy l• (A . -'- l bul '--bild ~ .A.) - Havas aJanBl tir. Başvekil vazifelerini •arih su- dilmesi .....,.. miı.stace unan ~ 
il"lYor: rette bahis mevııuu etııniyen 1875 meeslelerin daha kolayca hallolu-

ed~l!i asamble tarafından tasvip kanunu esasisi esasen bunu müm- nMıiJ,mesi icin hü:kiı.mct me!'kezini 
M 1 n karar suretini müteakıp, kün kılmaktadır. Meb'u.san ve a- i•"al altında buhınan arazive nak-

are>al Petain b·tt b" bu" t·· van meclisleri, kurulacak yeni a· letmef!ı duşündüğünü ve bunun lilhi ti • ı a ı un sa-
YeJ°~cre ıınalik bulunmaktadır. 6amblelerin teşekkülüne kadar hu- irin Vers.aılles'yi, Paristeki rıeza
G~HL, ıı:mu esasiyi neşir ve il.in kuki mevcudiyetlerini muhafaza retler dairelerini Fransız hükü • 
-...ıuyetınden >başka. Mareşal, edekeclerdir. metinin emrine vermesıni Alman 
~ında. devlet reisi ve hükiiınet Mareşal Petain. dün ak$a.ın rad - hü.kiımetinden rica evlemiı; bulun· 

Aİ~~~tt~yy~;~y;riodb~'~~br;hukİ~ğiit~;;;~iı~~~ ettiler 
Londra 12. (Hususi) - Alınan saat içinde ZZ Alman tayyaresi 

!:~:relet_i 1:"giliz ahilleriae hu dü$ürmüslerdir. Bu mnvaffaldN 

fında dtisürülen Alman tayyare -

!eri 59 u bulmuştur. 3 İn~liz tay· 
Yem bır akm daha yapınq-

lar~~· Derhal müdafaaya kalkan hava muharebelerinde lıir rekor yaresi düşmüş, dördü hasara uğ-
~ilız avcı tayyareleri bir kaç teşkil etmektedir. Son ilri gün zar- ramıştır. 

Amerika 1942 ye kadar 25 bin tayyare yapacak 
ka "Nevyork 12 (Husw;i)- Aıneri- trik istillialine ihtiyaç hasıl oldu· \ la42 senesi•e kadar 25 bin tay. 
y ~j" Jeniden siliı.lılanması dula- ğundan !Veni elektrik fabrikaları .Y•re imal edilecektir. 

,~,ı~e'-?90llllıı•b-i~u~ki""lqov·a~ttdfa~z~lja,e~l~e-k-----k·u-r~u~Ja,c~a~k~tırıllll.1'-1Pllılll~lltıllltiıf'~-

ıki metreden 
!azla boyda 

hır Holandalı ! 

Bu sabah gelenler Lord Hali faks 
yeni beyanatta 

bulundu: 

Romanya Hariciye Nazırı 
Münih'e çağırıldı • 

\. 
(Birinci schifede-1. devczmııl 

ge~ usy-1 cepheel de vüeu ı 
ı 

de ıetirileeektir. 
Yugoıılavxada Alman rejimini 

heşnut edecek :.abda tedbirleri de 
alınmaktadır. Zabıta, İncilialeJ'İD 
Balkan istihbarat servisleri aley- 1 

hine ar8'tırınalar yapmıftır. Baa· 
dan başka ""ki nazır StlMIViçin ıie 
evi ile Trepçada İnı:ilislere ait 
korşnn madealeri biirolan da a
rarunıştır. 

Alman byııaldazuıa ıöre, ltu 
idarenin demir kapıh binalarından 1 
birini dinamitle atmak mecburL 
yeti hasıl olmuştur. 

Romanvaya ~ee, Milletl..
Cemiyetinden çekildiği malumdıu. 
Hariciye Na:rırı Mansilesku, Ro • 
manyanın Milletler Cemiyetin -
den çekilmekle, uzuıı uman ke-.. 
di.sini anlan bir siyaııi hayale ni
hayet verildiğini beyan etmiştir. 

Kral Karo! milli cepheyi müm-

Asker gözile 
cepheler 
(Birinci sahıfeden devam l 

kün mertebe llUllnofuqa ~ • , 
maktadır. Fakat demir .....ı..fıılar 
mütemadieyn miişkiilit çıkarmak.. 
ta ve Romanyada tam fqist bir 
idare kurulmasına u~ta -
dırlar. Kral bu gayretleri önlemek 
için teşkilatın şefi General Anto
neskuyu tevkif ettirıniş•e de bi· 
!ibare serbest bırakınıştır. 

Kral, memlekette iatikrarı mu
hafazaya çah'1'11•ki'!dır. Fakat is
tikbaliD. gösterdiği manzara, lıü -
tün memlekette bU'Zursıuluğu gün. 
den güne arttırmaktadır. 

E\"velce Romanyaya iltica et -
miş olan Polonya askerlerile si
villerin ~di memleketleriııe ia
delerine başlanmıştır. 
ROMANYADAKİ YAHUDİLER 

Roma 12 (Radyo)- Bomanyada 
hulunan Yahudilerin Besarahyaya 
ilticaları denm ediyl>l". Her pa 
binlerce Yahudi hududu gıeçmelıı:
tedir. 

Münth toplantısı 
ve Bu/kanlar 

(Başmakaleden devam) 
atlm-sın çekirqe, iki atlar.ın, uçUn· be tutustıırmıva müsa:ı olmam.ıık 
c!Uiınde ete qeçersin kabil\ııden gerektir. 
bir şey olacak ... Yani Almanların Balkanlarda ba lıyacak bir harp 
illin ettıkleri tarihd.e Pıırise qirm4 ister istemez dünya muharebesi
olmalannı tesadüfe hamlehne.iie ne yol açacak ,.e Almanyanın da 
mecbur kalacaQız. , şimdiye kadar kazandıjiı muhare-

Bu mül&hazalar<4n a!lrt olarak heleri tehlikeye düşürecek, mah-
,sunu M$4ba olmaija mecburuz; snr ve mahmul olduğu iktı""di 
mihverciler bu kışı geçırmeden müşkülatı bütün bütün arttıracak

tır. Binaenaleyh, totaliterler, ken· 
Avrupa klt'asındaki 11eqiine hasım- di karar \C hedefkr1111 ıa~bik etıa.i
ları t nqi!iztere karşı kat"i bir lıa- ye zaınan \'e zemİl?.İ henüz u)·gun 
rekete başlamak zaruretindedirler. bulmadıkları i(iııdir ki ~imdiki 
Bu hareketin muvaffak olması ih- halde bir tehir ve tavik )·oluna 
timallerini .arttırmak üzere de iki l saparak c ınııslihane hulul . yoluna 
cepheden aııni zamanlarda ise b<LŞ- tekrar ,apıııışlardır. cMuslihane 
lamaları memuldilr. hulül, ün yolu da Roman)a ve 
İnqiltereye karşı 11apılacal,; bü.- 1 Yugo,za.-~ adan başlıyarak nazi 

yük hareketin imparatorluk 1101 - reıımını irsı .-e hakim kılmak, 
!arı ve ana vatan olarak iki cep- kaleleri iceriden fethetmektir. 
lıe)le aıırılması tab<idir. Görü.ııiişe Romanya bu yolda bir bayii te. 
ve coqrafi vaziyete nazaran Iın • rakki göstermiştir. Yugoslnyada 
para•orluk ııollamıa İtalııarıların da rejim tebeddülü hareketleri 
·belki de Sotıyetlerle beraber• A-1 vardır. Arrıca Arnavutlukta ital
na t'atana da Almanların çullan- ~·an tahsidalına de\'am edildiğini, 
maları varittir. i\laear ordusunun silah altında tu-

Bu İ<te iıaıııaııa dfuıen hisse ev- ı' tulduf(ıınıı, Slornkya mıntakasın
velci denizlerde payl~ılabilir. tıal- da Alınan fırkaları adedinin arttı
ııanın Akdeniz filosu küçuk qe - 1 rılını~ buhındu.i:ıınu da gözden 
mıler ve talı tel bahirler bakımın - ı uzak t:ıı .namak ger?k!ir. ki ~ütün 
dan adetçe lnqilizl•riıı o de"ız • askeri hazırlıkların d"lıilet ettiği 
deki kuvvetlerine faiktir. Tahtel- mana da elbette ki, apayrı bir mü
ôahırler diizqiin denizlerde lııwa lahaza meuuudur. Bu arada .\lü. 
taras.-utlarıle daha kolaıı aı'lanı- nih toplantısını takiben ve harbin 
yor. Bunun için tahtel'ıa/ı,rlere yeni safhasına başlamadaır önce 
kış re sonbaiıar me~simleri daha bu toplantıya tekaddüm eden gün
elveriş!ı qeliııor. !erde yine bu sütunlarda izah et-

1\Ieseleııe bu zavi11edeıı bakarak tiğiıniz >ebeplerle yeni bir •ıtlh 
taarruzu yapılması ihtimali de 

soı·-uuc..rruz: d d 
Acaba ltalııanlar adetçe iıstün .-ar ır. Sa tte, harbi rnkua geti-

sii\.ılarından a:ami istifade teın" ren sebeplerin baslıcaları bilhassa 
izale edilmeden sulhun temini pek 

içın sonbaharı veya kışı mı bek- ı güç olacajiına nazaran sulh ihtiliyeçekler? 
Vakıa sonbalıarla kış tahıelba- maliuj çok zayıf addetmek gerek

tir. Bu ümidin kuvvetlenmesi ise 
hirlere daha müsaittir. Fakat lıava cncak \'e ancak İtalya ve Alman-
sil.ülıı i\·in münasip deqildir. ı yanın hayale .-e ifrata kendilerini 
Şu halde imparatorluk ııolları kaptırmamaları .-e makul olmaları 

üstündeki harekatta ltalııan silıi- ile mümkündür. 

lllacarista da kü ·· k .. .n oturan uzun bo.ylu, 
çu vuzlu Holandal b' ·· 

lıu sabahki k . ı ır tuccar 
anize w 1 . ?nvansıyonelle ehri

.,e mıştır. 
Dünyanın en U'ZUn bo 1 d 

ları arasıııda b 1 Y ':'. a am
re ·e . k u unan ve uç met ... 
va~o~ a '';.boyu olan bu Holandalı 
olarakun kapısından iki büklüm 
ınanu-ı~ı mış, otomobile de sığ--

Lozanda hukuk tahsil eden ta
lebemizden Nurullah Kunter bu 
sabahki ekspresle şehrimize gel
ınistir. Mumaileyh Lozandaki ta· 
lebeınizin sükunetle tahsillerine 
deum ettiklerini ve eylOlde im
tiha nlarmı vereceklerini söyle -
ıniştir. Bu sabah İsviçreden gelen 
bir yolcunun söyledii!'ine cöre 
Fransaya girip çıkmak mııvakka. 
ten yasak edilmiştir. 
Fransanın Tallin ve Helsinki 

kon>0losları da refika ve kıitiple
rile ayni trenle şelırin1ize gelmiş· 
1ecdir. 

lımın iyi işlemesi için Sonbahara Hulasa henüz hi~bir bahis üze.. 
.Lonıdra 12 (lkı.sust) - Hariciye kadar tehiri mevzuu balısolabilen rinde kat'i kararlar vermenin za

Nazırı Lort Halifaks'ın dun Ya- taarruz tetkik edilirken, hara si- manı gelmemiş bulunduğu gibi 
kın.sark mamleketleri ile Inıtiltere l<ihıle 11apılacak anavatan taarru· harbin istikbali de taayyün etme
münasebetleri hakkmıda vaptıi!ı zu.nun icaplarını da düşünmek et- nıişlir. Davanın rnhu ve iyi netice 
beyanatı, tam verinde sövlenmiş zemdir. taarruz ve tecavüze karşı galebeye 
eözler olarak telakki etmektedır. İlıtimal, İnqiliz ana vatanına. bai\'lı kalmakta devaJD. etmektedir. 

Bun ·· un uzerine 6 k. Tk . ı 
lak;ilerden biri b 1 1"1 ı genı, 
••k a\·akla u unuıu~ ve an.. 
b ·k ""' uzatıp boqıunu u erek otur k . , 
b"U ma •uretile otomo-

tı' e otele gidebilmiştir. 

2_ERÇEVE 
~ 

Buradan Fransaya gideceklerdir. 
Sofya elçiliğimiz başkatibi Nuri 

Ban da bu sabahki trenle gelmiş
tir. 
Ayrıca 3 Sovyet kuryesi de eks

presle bu sabah _gelmişlerd~. 

Nefs muhasebesi 
1 d (Bırinci sahifeden deı-am) 
kar a~ geçmeden kendisine çı ... 

ar 'ol bulaını • 
ettin.;. ~u d ._,._~~adc•J?ınd.a ısrar 

a..,,... akı alametle
re ı:ore tam bir vikıa istid d 

Sovyetlerin A'--- 1 a 1
"" 

r d b
. uuan ar tara-

ın an ıpnotiınıa ·k u~ . usuna 
~:!•~lmvı ol~uğun.u, uzuıı müd
k" unun böyle gıdeceğini ha 
~ ıkı ınenfaatlerine lilkırı d~ ol: 
. ~· Rusların, mih\"erle ad t . 
bırl'.. e a ış-

·~~ şaparc:asına hareket e
te<eı:ını, eylül 1939 danbezi de
•.larla tcsbit ettim. A~ ·ı 

\·akıa... J a.ı e 

lngilizlerin lli>la sulha •·aı1a•-
ın1ya r • ~· ... h · ~agını, Ingilterenln bu 
~nı:aıneyi, Ja tam ··r· lan1 d. , o um, ya 

eld~ ~t~::h·ş~rtlanndan birini 
nı kabul ett!ıın bıra.kmı,yacağı.. 

İtalya içi~";,i.Ainıle •·ikıa." 
miiınküo b't arat olmanın 

' ı araf olmanı . 
kii.n~rzlı:'{ıuı belirttiıu : 11

•
1

1
1

• 
vikıa... ' Yllı e 

Dokuz ana ih~inıalin ~·edi ta
ne.ınde tanı hır ger•ekle 
h" . d ' şıne, 
ırın. e yarı yarıya tahakkuk 

ve bır tanesinde :v.üzde yüz al
danı~ ... 

"h Yarı yarıya c-erçekle~tiiirn 
1 ~mal ki. üzerinde şu mahut 
sa 1 latifesini yaptı~m dua, 

Balkanlar davası. alev alev te
zahürüne pek az vakit kıı!mış 
bir mevzu ... 

Üzerinde yüzde yüz aldandı
ğını ihtimale gelince, insan ol;ın, 
akılla hareket eden, hesap un· 
surlarıııa dayanan. yani deliler. 
den başka herkes bu menuda 
aldannııya mahkumdu. Bizzat 
hünı:mu yaptıran Bay Hitlerin 
bile bu tarz ve bu netice üze -
rinde ne kadar hayretlere diiş
tii~'Üuü yakında kendisinden 
dinlersiniz. Nihayet hadiselerin, 
insanı aşan bir hüviyet temsil 
eWi{ini ve mutlak h:ıkikati Al
lahtan ba~ka kimsenin bilemi
yeccğini unutnıaınak lizıru. Al
dan1nı~ olduğum nokta üzerin
de aldanmayı, aldanmamı.ş ol. 
maktan daha makbul ve insani 
buluyorum. 

Ba.na artık sabhmı ısmarla
maktan vazgeçin de, hadi•elerin 
beni lam ve yüzde yüz bir ger
çekle~tirecePi gün, şu sözümü 
hatırlayın ve ona inanın: 

.Türkiye, Allahın iEnile, hii
yuk ve iyi c\inlere ı:idiyor. Bü
yük ve iyi günlerin ne heybe
tinden, ne de fedakirhğından. 
ürkelim!. 

NEClP F AZiL KJSAKÜRE:K 

Lort Halifaks Akdenizin aı:-tık karşı kullanılacak e»as sıl<ihın ETE:\l İZZh"T BENİCE 
,ıreni< bir harp sahası halıne ıtir - mü.sait meı•simile, imparatorluk _____ ..,._. ________ I 
mıı; old~unu söyliverek. evveli !IOllarıııa. karşı kullanılacak esas 
ı11ısırın vaziyetini anlatmıs. bu - siUıhın müna.sip mevsimi ar~·ın
,ıtünkü ahval ve şerait dahilinde daki mü.him fark .dola1Jısile taııin 
!Mısır menfaatlerinin daha lruv - edilen tarihlerde lnqiltereııe hü. -
vetli ·bir hükümet tarafından ko - cum başlıııamamıştır. 
rurunası ihtiyacı hasıl olduı?unu Belki de atlıııan çekirqenin lıeT 

Alman tayyareleriaiD 
1 

bu sabahki hücumları 

si:ivlemiştir. zo.man ele qeçm.iııeceğini duşü.nen 
filistinde vazi-·et normaldir. Almanlar kendi hisselerine düşeni 
Lort Halifaks Türk.ive hakkın - Aana vatan taarruzunu. şimdilik 

(Birinci sahifeden d.evam,) 
Alman tayyareleri artık arkası ke
silmek:;izin İntıiltereve hücuma 
baslamı;lard:r. Hatta bu hücum -
larda valnız askeri hedefleri bom
bar<lıman etmekle kalıruvarak. si
vil ahaliyi de mitralyözden ııe<:ir
mektediler. 

da da ,;u >özleri söy!eıniştır: lcifla ve tehditle yaşatarak hare -
•- Türkiye ile fevkal<ide sıkı ketin ikinci kısmını ltaZ11anlarla 

bağlarla bacjh olmakta berdeva - Sov~·~tleTe bırakacaklardır. 
mız. Ma!Umdur ki ltalııa lıarbe qir- __ ,;;.. __________ _ 
di<ii zaman Türkiııe B~ekili Tür
kiııenin firndıki qaıırimuharip lıat-, 
tı hareketini idame edeceqıni bil
dirmiştir. İ rıqiltere hükümeti bas- 1 
tan nilıaııcet kadar kendısile sık\ 1 

temas halinde hareket eden Tür· 
kiııe lıükıimetinin bu kararını is
tilzam eden ahval ve ~eraıti tama
men takdir etmiştir. Türknıe ile 
olan ınualıedemiz baki olduqu qı
bi bu mualıedenin daııandıqı iki 
m'1let arasındaki dostluk t'e sem-
pati de berde1.·amdtr. Bu do•"tluk 
ve seınpaünin qeçınişte o!duiiu 
gibi harbin devamı mü.ddetınce tr! 
ondan sonraki borış yıllan zarfın
da da aramızda ııapıcı teşriki me
sabıin velıid bir temeli olarak ka
!aca!juıı ümit ediıJorum.• 

Lort Halifaks Balkanlardan bah
aederken de. İne:ilterenin dunva
nm bu kısmındaki milletlere var
dım VI' himavede bulumnoi?a muk
tedir oldul!unu söylemek cesare • 
tine ımalik oldu;:ıunu bildırmis ve 
en nihavet demiştir ki: 

• Silahlarımızın nihai muvaffa· 
kiııetine itimadımız olduqu için 
qaııretlerimizi idame ve harbe 
miimkün olan en büııü.k $iddefle 
de~'am edececjiz.• 

Kaymakamlığı 
soymak istiyen 

hırsız ! 
Beyoğlu kaymekamlığı 

evrak mahzeninde 
suç üstünde yakalandı 
- Beyoğlu kaymakamlığının res
mi evrak mahzenini soymağa kal
kışan nbıkalı bir hırMı. cürmü • 
meşhut halinde yaka!anmıştır. 
İbrahim ismincie bulurum bu 

adam henüz bir hafta evvel ha.. 
pishaoeden çıkını~ ve kamyoD. a.· 
meleli{(i yaptığı sıralarda dahili 
teşkilatını iyice öğrendiği Beyoğlu 
kayınak3uıl.ıiı evrak mahzenine 
girerek bir hayli kiğıt alıp kilo ile 
sat1nı~tır. 

Bu hırsızlık birkaç defa devaJll 
etmiş ve nihayet Beyoğlu hükft -
met tabipliJti odacısı İbrahinıi sac 
üstünde Jakalaı:mştır. 
İbrahim Beyoğtu müddeiuıııa· 

millğine teslim elıınmu~tur. 

ı 

EYvelki ıtün yaoılan hava hü -
cumlannda Alman tayyareleri İn
ı!i].iz sahillerine >beş yüz adar 
bcmrba atm ıslardır. 

Bulgaristaaın yeni 
Moskova sefiri 

1 M..,,kova 12 (A.A.}- Bulgar~ 
tanın yeni l\lo>kova elçisi Stame
nof, bugün Moskovaya gelmi~tir. 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve.. 
rilen Kayseri Dirili lournaşları 22/ 
7 /94-0 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 16 da İstanbulda Fin
cancılarda Mahmudiye hamnda 3 
ve 4 numaralı odalarda yapılacak 
ve kıymetlerinin yüzde yetmiş be
~ bulmadığı surette ikinci açık 
arttırmasının 29/7 /940 tarihine 
müsadif pazartesi günü ayni mahal 
ve saatte yapolacağı ilan olunur. 

939/2978 

ZAYİ - 1917 senesinde Bevo~lu 
Zoııra.fion lisei!inden a inci sınıftan 
aldıiiı.ın şehaıdetnamevi ka"""'ttlm. 
Hükünwü.zlüğünü bilıdiririm. 

Yorı;ıl Sotiriard5s 

Reşit Palanın Hatıratr 

ABÔOLHiMİT NASIL DEVRILD\? 
,....., .... ,. 

l.keıuler F. SERT.EU.I ~ uvdeı Retil VULARIUJtAN; 

Bulgar tahriklerine karşı Parise 
ağır mektuplar gönderiliyordu 
Polis komkerin.e, ~epet içinıle 

bir adam kaçırdıklarını !tir hamal 
haber vermişti. 
Hamalın bunu nasıl a;eıdiiine 

dair polisçe bir kayıt yoktur. K .. 
rniser ve bir bç meur ı:emiye at
layıp se~tleri birer birer açwca 
Abdülhanıidin sadak hafiyesi Alt
dullab meydana çıku'or. 

Komiser: 
- Neden ve neriye kaçıyorsun. 

alçak?. 
Diye bağırıyorsa da, Abdullahın 

~i bitmiş ve çeneleri tutulmu~ -
tur. Korkudan cevap veremiyor. 
Abdullahı yakalayıp motöre bia
diriyorlar ve sabile çıkarıyorlar. 

Abdullah rıhtıma çıktığı zaman 
dizleri tutmuyor \~e konu~mıyor. 
du. 

Polis dairesinde İspironun ve 
Abdullahın ifadeleri alınıyorsa da 
biraz sonra Abdullaha korkudan 
felç geliyor ve bu suretle cezasını 
görüyor . 

Abdullah, komiserlikte ,·erdiii 
ifadede, son on bir ay zarfında Ba
lııiliye, •araya ve diğer efendile
rine dort ylizden fatla jurnal ı:ön
derdii>ini itiraf etm~tir. 

Bu ı:ibi komedyalar o günlerde 
sık sık cereyan ediyordu. 

* Hürriyet haKkında 
Avrupa gazetelerının 

yazdıkları .. 
O günlerde dünya matbuatında 

mühim yer alan Türk ink.ılabmm 
belliba~lı ve göze göriincıı şahsi
yetleri hakkında y azılmı~ fıkra -
!arı bir kere gözden geçirelim. 

risini o kadar görmüyordu ki .• b• 
mesele üzerinde fula dnrmap 
bile lüzum görmüyordu. 

(İttihat ve Terakki) ain -
kararı ŞU idi: 

c.İcap ederse, bir hareket ordu
sile, İstanbula gidip padişahı da 
tahtından dcvireceiıiz.•. 

İşte, millet ancak bu karara &il. 
veniyor, ve iı.tikbali düşündükçe 
ancak bununla mtit.,,,elli oluyordu. 
Batt.i bir gün, Selinikte bulunaa 
Müşir İbrahim Paşanın: 

•- Ya ı.rünün birinde padişall 
yine 93 de yaptığı gibi, bu nimeti 
Türk miCJetinin elinden almap 
teşebbüs ederse?! .• 

Diye sormuş ve fakat kendisine 
şu cevap veriJmi ·ti: 

.__ Bunu böyle dü.-ünm~k bir 
hiyaneti \"ataniyedir. Eğer bu ,ö• 
ve bu endişe Şelll>i Paşa ıibi lıtr 
adamın a~odan çık. a~·dı, derhal 
ceza~ını \'erirdik. t .. akat. size iti -
madımn: ,·ardır!.> 

İbrahim Paı,aya, bu ce•·abın bi .. 
başı Enver bey tarafından veril • 
dil:ini Serezde haber alan Reşii 
Paşa artık, günün birinde padi.
sahın da tahtından devrilebilece· 
ğine İ)·ice inanmışlJ. 

fDel'amı ,·ar) 

Bir kadın teessürden öldü 
Kumkapı • ~işanca,ında oturan. 

Ha~an isminde birisi, kiracısı Ha
ticenin para \ermenıf"~iııe kıza .. 
rak Jiin Hatice e•·de olr.ken eı· 
~·atarını ~oko~a atnıı:,l t 

B1:raz sonr:ı Jlatıct.• '' J;p, hu va. 
ziycti görünce fa:tla t~ürden. 
kan beJnioe hüruın etmi~ ,.e ~ 
kak orta .. na düşüp ölmüştür. 

Ceset morga ka.ldırılınıs, Hasan 
hakkında takibata başlanılmıştır. 

... - -

•TaymU.. den: ı 
cTürkler 10 temuzıla - kan dök.. 1 

meden - hürriyete kavuıtular. &., 
sadece hürriyet manasını ifade e- ı 

1 den bir serbesti verilmesi demek Askerlik işleri 1 
değildir. Otuz üç yıl Osmanh dev· ----------''----
letiııi istipdatla idare eden padi· 
şalıın, millete (kanunu e:.asi) yi 
de ilin ve tatbikine müsaade et
mc~i demektir. 1293 de layık ol _ 
mad.ıj!:ı irin verilmiyen (hürriyet) 
in, bu~n Türk milletine iade e
dilmP.sile de anlaşılıyor ki, Türk
ler artık hürriyetlerine sahip ola
cak derecede isbatı rü,t etmiş bu
lunuyorlar. 

cGerci, otuz üç yıl süren bu ll'ZUA 

i.stipdat yıllarında Türklerin kafa 
ve idrak . ahibi münevverleri ya 
menfalara sürülerek, yuut Os -
mauh hudutları haricinde sürün• 
rek yasanıışlardı. Hür yapmak.. 
Bu, her millet gibi, şüphesiz ki, 
Türk milletinin de hakluydı. Ab.. 
dülhamit bu hakkı, milletiıı.e hh
şetmekle, acaba ı:eçmq felaket 
günlerinin acılarlDl · uantturmq 
olacak mıdır!. 

(Taymis) pzetesinin bu yum 
şüphesiz ki, çok manahydı. Bii • 
ııeyin Hilmi Paşa bu satırları oku
doğn zaman: 

c- Taymu gazetesi, Türkleri 
kışkırtıyor .. Daha doirusu milleti, 
padişahtan hesap aormafa ııevk• 
diyor .• 

Demişti. Böyle telakki edilse 
bile, bu, yerinde bir telikki olınu 
mıydı!. Zira, Türk milleti pekali 
idrak ediyor ve görüyordu .ki, otu 
üç yıl istipdat ve mutlakiyetle i
dare eden !tir hükümdar, milleti
ne böyle geniş manada bir hiir. 
riyeti kolay kolay veremezdi. Ver
se bile, günün birinde bunu tah
dide lüzum görecek ve işte o za
man Türk milleti tekrar 93 teki 
elim vaziyete düş..,ekti. 

Türkler bu vaziyete düşmemek 
için ne yapmalıydı!. 

Bunu, Selıinikte toplanan (itti
hat ve Terakki cemiyeti) erkim da 
düşünmüştü. Fakat, o günlerde, 
bu azim inkılabın verdiği neı'e ve 
sevinçle sersemleşen başlar, ile· 

316 - 334 doğumlu 
süvari eratına 

Eminönü yerli As . .sube.>ınden: 
Şimdive kadar biç askerlik Yaı> 

mamış cezalı, cezasız 316 ila 334 
fiahil doğumlu süvari) sınifma 
mensı.ıp erat askere st!Vk edilecetıı. 
tir. 
Şubede toplanma günü 15 tem

muz 940 nazarleısi ,ninüdür. Bu e
ratın me>Jkı'.lr J?iinde saat (9) da 
nüfus cüzıdanlarile birlikte su.bedir 
hazır bulunınalan ilan olunur. 

- Da1p Unıılutu: -ı 
1'41 m. 1IZ lte/s. ıze K..,. 

T.A.P. 31.'1 m. Mt5 Kc/a. ı.zo Kw 
T.A.Q. l9.75m. 1519i Kc/a. z~ 

Saat 18 Program ve memleket 
saat ayarı • 18,05 Müzik: Cazbant 
(PL) - 18,30 Müzik: Halk havalan-
18,50 Müzik: Radyo .sw~. tri
osu (1. Oz;:ür ve Ateı;böcekleri) -
19,15 Müzik: (Türk musikisi). Ça
lanlar: Ruşen Kam,, Vecihe, Fahri 
Kopuz. Okuyanlar: Müzeyyen 'Se
nar, Sad"i Hoşses • 19,45 Memleket 
.saat ayarı ve ajans haberleri - 20 
Müzik: Fasıl heyeti - 20,30 Ko
nuııma - 20,50 Müzik.: (Türk mu
sikisi). Çalanlar: Fahire Fersan, 
Şerif İçli. Refik Fersan. Okuyan: 
Necmi Riza Aluskan - 21,15 Ko. 
nuşına (İktısat $aati) • 21,30 Ko
nu<t11a (Radyo gazetesi) - 21,45 
Müzik: Radyo salon orkestrası (vi
yoloniı;t Necip Aşkın idaresinde). 
22,30 Memleket saat ayarı, ajans 
haber !eri, ziraat, esham - tah vila.t, 
kaınbivo • nukut borsası (fiat) • 
22,'.; Müzik: Cazbant (PL) - 23,25-
23,30 yarınki program ve kapalllf. 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

İskendenında bulunan şubemmn kapaWması kararlaştınlnuştır. Bu 0ubemız 
ı5 Tem.muz 1940 tarihindm. sonra ınuanıeıatını latil e7li7ecek.tir. Bu fUbe ile nın.. 
o-betleri olanların 31 temmuz tarihine kadar İslı:enıkrunda bulunacak olan sa 
Wıqetli memurlıınınız.a ve ondan ooora da Mersin şubemize müracaattan lüzu 

ınu illn olunur. 

,..,..·KA Gır çııARA4lllllll,, 
TOPTAN ve PERAKENDE 

Anıhahjbk iade paete üiıtları bundan böyle mliteahlaide 
verilmeyiJo dein.daa ıloitru:ra idaremiz tarafından satılıp çıkan· 
acaktır. 

Talip balanıııılarm her hafta Pazartesi cünJeri sabahleyin. Mal 
t - 11 arasmda gazetemiz idare müdilrlliğil.ne müracaatları. 
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. Kadıköy INCi Ka~iııosunda 
..;; 

' HER HA1''l'A CUMA AKŞAMI 
A • 

Dolıtorları«ıiZ!n :;3 Haiİiımız 
Nazarı Dikkatine 

Gecenin ışıkları •• : Bayan MUALLA ve kemanı SADi 
Her aqam çok ııevilen SA Z H E Y' E T l 

Lat.oratuarın değişmesi üzerine birkaç zaınandu piyasada mevcu 
.kalıruyan ve en güzel ve latif bir şekilde imal edilip içimi gayet 

ık.olay ve lezzetli olan: 

(PÜRGOLIN) Gazozlu müshil limonatalaJ( 
1 Yazan: REŞAT FEYZİ 1 Tanımnııı okuyucu Jlayanlar: (BELKİS, MABMUllE, HANDAN, 

HİKMET, MtlZEYYEN ve saire) .JAK Ye SVETA varyetesi 
:Here eczanede müşterilerimizin emirlerine amadedir. 

Toptan satış deposu 
Cananla Rakım, denize doğru 

inen toprak vulda alnı" af!ır ilerli -
'.Y'Orlardı . Tanışalı henüz iki av ol
muştu. Tesadüf.. Bir ıınaYJS ak
samı idi. Rakını, Canana. yine, bu 
topr* yolda tesadüf etmisti. 

Y ln be . V ..__ b" 1.__ ARAP nkkaeeıl ft alatuıtı:a mnhtellf nnmara.lu, Omnadan maada alr akf&'"'•" mıetırabat (25) kW"D9-
sın.. a ız mm... e uu ır=o- ._.__ 

me öhinciye kadar devam edecek..l·~:::~~:=~::~~-~~b~nl~Uıı;~ıel~~-~kl~e~r~loln~~m~o~lö~r~tem~~ln~ecll~~ı~m~ı~,ı~b~.~~~~~====~~~~!I 
CAN LABORATUARI 

!Bu ı;:ece, ikisi de sevl{ilerini sid
detle hissediyorlardı. Rakım, ha -
raretli hararetli anlatıyordu: 

- Canan şu denize balcııyor mu-
9UD. yavrum?- Denizi daha cd< 
.rece eev:iyorum .. Bu, belki, ıııecevi 
fazla sevi$imden ileri ııeb:vor. Yıl
dızlar bu a>kşaım nekadar çok!.. 
Hepsi pırıl pırıl.. Gece, deniz w 
yanımda, aınU7başmıda sen.. Ha
yat!. Büıtiin hayatı, ömrü, yaşa -
dıhmı şimdi daha iyi !Mssediyo -
:ıun. Senin yanında olmak yasa
mak demek.. 

Sulara lbdlr .• Nekadar durgun .. 
Bu sessizlik :icinde, vanyana, il<i
JDiz ve ~önlüıniliıde sev'l(imi<ı.. Ah, 
sevgisiz yaşanır mı?. , 

İnanır mısın Canan, sana rast -
lamadan evvel nasıl ya.;adığımı 
merak eıliyprum. Seııeiz olmak.. 
Bu, müıxikün mü? .. Acaba, o za -
man, yine .kalıbim çarpıyor mu idi?. 
Hayatın lezzetini, zevkini alıyor 
mu idim?. Oh!. Canan, bilsen ne 
lı:adar me6'udum... Zannediyorum 
ki, ver yüzünde yalnız ikimiz va
rrz. Etrafına bak.. Zaten k.iıııseyı 
.ıor\iyor musun?. Dünyada yal -
nız o1ınak ne güzel .. Fısıl fısıl ko
nuştııklanını7.ı yıldızlardan ba.Şka 
dinliyen yok! Denize bak .. Gittik
çe lbize dıob"u yaklaşıyor. Biz, o•a 
doı'tn:ı yüriiyor-uz, başka.. Fakat, 
o da, bize doğru ııeliVQr l(ibi .. A
deta can atıyor .. Deniz, sevişen -
1erin ruyasıdu. Kıyılar, sevişen -
lerin diyarıdır. Sen de. berurn lıa
dar çok denizi ve ııeceyi seviyor -
şun, dekı1 mi Canan?. 

Sahile ııelmişlerdi. Durdular. 
Genç adam. kolunu, genç kızın 
c.nuzlarına attı. Bir dakika konuş
madılar. Uzakları, denizi.n siyah -
laştıgı u:zak mesafeleri seyrediyor
lardı. 

Canan iJ>k defa göğüs ııeçirdi 
Genç adam sordu: , ~ 

- Ne var Canan?. 
- Hiç l:ıir şey!.. 
- İçinden bir özlevi$ sesi duv-

dum .• 
- Neyi özliyeyiın?. Yalnız seni 

:istiyorum ve sen de yanımdasın?. 
- Mes'ut musun Canan? 
-= Çdk .. Bihnezsin nelr.adar? • 
- Hayatından memnun musun? 
- Fe.1<aliıde .. 
Rakım, ııenç kıza döndü. İ'ki elile 

onu amu:ılarmdan tuttu. Gecenin, 
ııaçlarının ~),geledigi koyu ııö:ı • 
lerıne baktı. Uzun müddet baktı. 
ııonra: . ~ 

- Canan, diye nurıldandı .. 
- Ne var canı:m?. 

Sen, artı!k benim karım olacaksın, 
Canan .. Anlıyor rnuırun, karım?. in. l<Mlastro bikimlltlndu: 
Burulan sonra, sana ckarıcıj(ırn· Beyoğlu Pangaltı Demirtat ookak 8 
diyecej(i.m.. Evleneceğiz:. iMes'ut No. da Anastasiya ve küçuk k1zları Ma
hir yuvamız olacak .. Orada baş - riya ve ldakrina. 
başa. herkesten uzak yaşıyaca,itız.. İstanbul vakıfiar başmüdıdyeti tara
Hayatııntz şu deniz kadar düz, şu fından aleyhuıize açılmış olan tasarnıt 
Rilkler kadar acık ve lekesiz geçe- dava.ından dolayı namınıza çıkarılan 
cek .. Oh, Canan .. Nekadar mes'ut davetıyede bu ıkametgahtan aynlarak 
olacağız.. Bu hay.atın iaha..yyülü ne-rde oturduğunuz anlaşılmaması ha-
bile eönliimü zevk ve hazla doldu- sebıle illınen tebligat icrasına karar ve
rtJYor. Sen, taze kır çiçekleri ~i rilmiş olduğundan muhakemenın mu
da>ırıa pembe, şen ve genç kala • allAk bulunduğu 20/9/940 tanbinde 
caksın. Sana, bahtiyarlı~ın bütün saat 10 da Sultanahmette tapu kadas
büyfuıünü ~mla zerk edece,i(irıı. tro dairesinin üç\lncü katında kadastro 
Hayatında, lbiran bile, UZWl kir ... mahkemesinde hazır bulunmanız aksi 
Pikli ~u eüzel l(i)zlerin yaşarmıya- takdirde muhakemenize gıyaben bakı
cak. Iztırap nedir, acı nedir, .ııöz Jacaiı tebliğ makamına kaim olmak 
y~ı nedir, bilmiyece&sin .. Kaç üzere llAn olunur. 
ıtündür ıkaiamın içini, bevrumin 
sinirlerini bu düşünceler yoruyor. 
Hayatımız.ı birlestiımeiti sana tek
lif etmef(i kararla.ştır~ım vakit, 
bir an tereddüt e1ımeden •evet• di
y~eğini biliv<>rdum. Söyle Canan .. 
Evet, de"il mi?. 

Genç kız delikanlzya daha ~ 
ıdcıillhı. Başını, ııenç adamın Jl'Öİ!
siine koymuştu. Raı:kı.m, Cananın 
saçlarını okşıı:vordu. 

Sevgili, titrek bir sesle ağır aiır 
lııonustu: 

- Bunu bana soııma.<(a lüzum 
var mı, Rakım? .. Ben. bütün lkal
biıni sana ver-mişinı .. Sen nasıl ;... 
te.-sen . övle .. Bunu, bana soııma
na dahi lüzum <yoktu. Ben de hisse
divorum ki, sen.siz yaşıvamava -
caii:ım . Qok mes'udum, Rakım .. 
vuvaanı düşünü'l'.Prııın. 

. '-·· *· 
Rakım, ertesi sabahtan itibaren 

Cananın ailesile temasa ııeomek 
yollarını aradı. Gene adamın bir 
annesi vardı. Meseleyi annemne aç
tı. Bu, makul bir kadındı. Oğlunun 
sözlerini iyi karşıladı. 

Cananın adresini aldı. Genç 'lozı 
a'ilesinden istemelk üzere rooıııi lbir 
teşef:ıbüs yaptı. Bu ilk talEiıe: ·ıbir 
Jı:ac gün dü.süneliırn> eevabJnı ver
diler. 

ATadan on gün kadar f:?e<;nıişf.i. 
Cananın ailesi, müstakbel damat 
haıkkırııda tahkiatını bitirmişti. 

Çocukların bütün hüsnüniyl'tne 
biı1birlcrini çılgınca sevmelerine -
ra"'men, verilen cevap, ret cevabı 
oldu. Cananın annesi, Rakımın an
nesine karşı ~u e&babı rnuciıbevi 
ileri sünmüştü: 

- O<ılunuz genr. vüksek ~
ni yaprıw;. hal ve etvarı mazbut .. 
Fakat, ne yaı>a]ım ki. l<ızı:mızı ~e
Qndirecelk kadar para kazanamı • 
yor. ÖJ(rendi:k iki yalnız maasa 'ba
bvornıu~ !Bir maas. bizmı mı -
ınrzın halljri maısraiına veıtişec.,Qc•. 

'Üsküdar hukuk h~kimliğinden: 
Ahmet tarafından karısı Alladoluhi

sannda Er meydanında bahçivan Be
kirin evinde 15 No. da sakin Saadet a
leyhine aı;ılan boşanma davasında müd- , 
deaaleyha daveti kanuniyeye icabet 
etmeditinden gıyap kararı ittıhaz.ına 

karar verilip tahkikat 20/9/940 cuma 
saat 15 e talik kılınmış ve yazılan gı
J'BP kararı da mahk~ divanhanesine 
asılmış olmakla yevm ve saati mczkOr
da yine gelmediği takdirde cıyabmda 
tahkikata devamla ieabeden karann 
verilecegi ayrıca gazete ile de liiin olu-
nur. (940/482) 

İstanbul asliye 5 inci Jıukuk hii
kimliiıinden: 

1st.ıınbul maliye hazinesine iza -
fetle muhakeımat müdirıvetinin J 

F.Jlat ve Ananvadi hanında 3 No. ıu 1 yazıhanede mukim iken halen ne- j 
rede bulunduku ve mi1basir mes
ruhatına ııöre ikametl!ahı meçhul 1 
oldutru anlaşılan Ratip Şevkiye 1 
ııönderilen teblii!ler bu sebeple ııe-ı 
ri ııelmiş olduıtundan H. U. M . K. 
nun 141 inci ve anüteakıp madde- 1 
!erine tevfrkan ilan suretile telıli- ı 
~at ifasına karar verilmis oldui!un
dan ilan tarihinden itıbaren aley
hinde açılmış olan 584 lira alacak 
davasını mutazammın arzuhale 
on l!iin zarfında cevap vermek ü
zere dava arzuhalinin ilanen teb
lii!ine ve tayin edilen 22/11/940 
cuma saat 14 de muhakeme cel -
sesinde hazır bulurıımak üzere da
vetiye makamına kaim olmak ü
zere keyfiyet ilan olunur. 

(937/1945) 

1559 Hiui ' 
1356 Rumi 

Cemaziyelahir Buiraıa 

6 29 
12 Temmuz CUMA 

1840
1 

Ay 71 Gün 194, Hıdır 68 

Vuati Ezani 
- Sana ıbuıgün bir tEıklifioın var.1-==--==========•l 

Vakitler Sa. D• Sa. n.. 

- Söyle, ç@uk.. • . 
- Evet mi, Jıayır mı?. ı 
- Senın her sözüne evet.. • 
- Dinle, beni.. Hayatmıı, ııe -

Dinle tamamen lbirleştimıek ka
rarıOOayım .. au karar. iböyle ·bir 
Jbtjyacı şiddetle hıssedi.sımden do
fiuyor. Sen, artık benim olacak • 

No. 109 

RASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

12 Temmuz cuma eünü aksamı 
Süa<live Şenyol aile bahçesinde 

•KARIMAKARISIK• 
Vodvil (3) perde 

Hevct her cuma aksamı Süadive 
SenY-Ol aile bahçesindedir. 

' Yasan: M. SAMİ KABAYEL 

Güneş 5 39 8 57 
Ögle 13 19 .. 38 

lkındi 17 19 • 37 

Akşam 20 41 12 00 

L 
Yatsı 22 40 1 59 
İmsak 3 24 6 <42 

rar vermico:tir. Yalnız ordularımı
zın başında Cem Sult:ın olursa 
Anadoluyu istila etmek hiçten
dir. Sultanımızın dileği şehzade 
Cemi kendisine teslimdir ve bu 
yolda Türklere karşı harbetmeğe 
haurız. 

Dübosson, Mısu Sultanının el
çilerine: 

Beyazıt, Macarları da, İtalyanları da, 
Franaızları da iyice takip ediyordu 

- Fikirlerinizi şövalye meclisi
ne arzed~eğim. 

Dübosson, Macar murahhasları 
gibi Mısır Sultanının murahhas -

Macar krah ayni zamanda, şö
valyelerle ittifak etmek istiyordu. 
Matyaş, Türklerle mütareke ak
dettiği halde şehzade kendisine 
verildiiti takdirde Türklerle bar
bedeeekti. 

Macar kralı Matyaş, bazı Türk 
ricaJile elaltuidan uyuşmuştu. Bu 
Türk ricali, şehzade Cem Macaris
tana teslim olunur, Rumeli üzeri. 
ne Macar ordusu Cem ile beraber 
yürürse düşman tarafına geçe -
eeklerdi. 

Macar kralı Matyaş, bir yandan 
Sultan &yazıt ile mütareke ak
dettij(i balde diğer taraftan da iş
ler beteriyordu. 

Fakat, Sultan Beyazıt, bütün or
talıkta dönen dolaplardan haber
dar idi. Macarları da, İtalyanlan 
da, Fransızları da adım adım ta
kip ediyordu. ı 

Macar elçileri, Fransada mu • 
vaffak olamayınca şimdi Rodosta 
Dübossonu kandumağa çalışıyor
lardı. 

Inr yandan Pıımanın ve Rodos 
"vıJyelerinin e~ileri Fransada 
mliaalıeredc buhmorken Macar 
ılçileri de Rodosta çalışıyorlardı. 

1 

Şö\lalyelerle, Macar elçileri ara- larını da atlatacaktı. Nitekim, şö. 
11nda uzun müzakereler oldu. Ni- valyeler meclisi kararı diyerek Mı
hayet, şövalyeler meclisi toplan- 8ll' Sultanının murahhaslarına şu 
dı ve şu karan verdi. yolda manevra yaptı: 

- Papanın müsaadesi olmadıkı;a - Mısır Sultanının fikirleri doğ-
tehzade Cem kimseye verilemez. nıdur. Şövalyeler meclisi bemfi-

Dübosson, bu karar üzerine Ma- kir bulunuyor. Murahhaslarımızı 
car elçilerine kat'i kararı bildirdi. yakında Mısıra yolhyacajıız. 
Macarlar müteessir oldular. Rn- Diyerek elçileri başından s3\ldı. 
meliyi istila emelleri suya düştü. Papanın ve Rodos ~valyelerin 

Fakat Macarlar bir Türk akını.. maksadı Türklerle Mısırlıları bir
na karşı biristiyan devletlere yar- lıirlerile harbe tut~turmaktı. 
dım etmemeie karar verdiler. Eğer Türkler ve Mısulılar har
Türklerle ınütarekelerini bozmı- be tutuşurlarsa hıristiyanlar Türk 
yaca1tlardı. ordusunun ve donanmasının akı-

Dübosson Macar elçilerine 10n nından kurtulmuş olacaklardı. 
söz olarak ıunları söyledi: Ro!!!>s .ıivalyeleri, Mısır Sulta. 

- Papa bütün hıristiyanJıim JllDJD elçilerinin llğzuıa birer par
menafiine olmak üzere Türk teh· malı bal çaldılar. Mısırlılar da 
:ıadesini almak arzusundadu. .inanarak harekete geçliler. 

Macar elçileri giderken, Rodosa Çok l{eçmedi, Mısır askerleri 
Mısır Sultanından da elçiler gel- Tarsus önlerine geldiler. Türkler 
di. Mısır Sultanı da şövalyelerle karşı koyda Te çarpı~tıln. 
akdi ittifak etmek istiyordu. Tarsusda büyük bir meydan 
Mısu elçileri Dübossona şu tek-t muharebesi oldu. Meydan mulıa-

llfte bulundular. relıeslbiittin gün sürdü. Mmrlılar 
- Biz, sizinle beraber Türkler111 galip ıeı.ttlp. Sekiz bin telefat 

karsı hareket ederiz ve orduları- nrdll~. TtfD ordusu otuz bin kişi 
mızla Anadoluya yürürüz. Sulta. telefat vwdt 
IWDl~ &at'i ulatak lıu Jıaıe.\et4; ~- ı - lDe1J4mı ııar) 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

194U 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 

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

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

210 • 25 • = 5250.- • 

İş Bankası arkHıııda No. 5 İstanbul 
Telefon: 21939 - Tel af ASİPROCAN 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletıne 
U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1140 lira olan 1900 Ki. 2 m/m kalınlıb~nda kurşun "I 
(32/7/1940) Pauırtesi gUııü saat (10,30) on buçukta Haydarpa13da Gar 1" 
dahilindeki komis,.on tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktJr. 

Bu jşe girmek .istiyenlerin 85 lira 50 kuruşluk muvakkat temjnat ve )/. 

nun tayin ettiği vesailtle birlikte eksiltme cünü saatine kadar komisyona 

racaatları Jhımd1r. 

Bu ile ait lürtnameler komisyondan parasız olarak dagıtılmaktadır. t~ 

1 btaabul Vakıflar Müdürlüğü İlialan _, 
Pey 

Kıyıııeti paraaı 

Ll. Kr. Li. Kr. 
270 10 20 26 Kumkapıda Muhsine ha tun mahallesinde Nifancı hamam ~ 

ğında eski 11 yeni 15 No. lu l 1 metre murabbaındaki t,,f 

k<igir dillıkoin halen meU.~ tamamı (6076) 

94 :ıo 7 07 Tahtakale eski Rusiempaı;a yeni Tahtakale mahallesinde -pi; 
panı hanı üst katta eski ve yeni 23 No. Ju Vt:" 17 metre t/Jıl 
baındaki odanın tamamı (51132) 

754 20 5$ 57 Şehzııdebaşında Camcı Ali maballesınde Ordu caddesmd< 
82 yeni 90, 92 No. Ju 24 metre murabbauıdakJ arsanın ti 
mı (5924) 

241 84 18 H Çar•ıda Yorganc>larda ttuyulu sokakta 8 No. lu ve 6,75 d 
murabbaındaki dUkkclnın tamamı (6206) 

Yukarıda yazılı emlolk 29/6/940 1.arihjnden itibaren 15 gün müddetle ,1 
maya tıkarılmıştır. İhalesi 15/7/ 940 pazıırtesi günu saat 3 de yapılacaktır. ~ 
Werin yuzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerile Çemberlibıı;ta Vakrllar -}311 
dürlugü mahlôl:it kalenline mü.racaatl.arı. (5514) 

Erzurum Defterdarlığından: 
ı - Aşkale kazasında yeniden yapı.lpı.akta olan hUkümet konaip.nın ,ılı 

lira 90 kuruş keşi! bedellı ikmali ınşaatı kapalı zarf usulile 10/7/940 gü,JlıJ 
ıtibanm •20> gun muddetıe eksıltmeye çıkanlmı:;tır. 

2 - Eksiltme 29/7 /940 pazartesi ııunu saat on dörtte dh vilôyet bıııf 
konagı içinde De!terdaılık odasında toplanan komisyon tarafından yapılaca) 

3 - Muvkkat temınat (1251) lira c50> kuruştur. 

Keşideler: l ,ubat, 1 may,., 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

·--------------------------

4 - istekli1erı.n cksıltmeye airebilmeleri için ihale gününden c8> ,un t 
vilciyet makamına istıda ile müracaat edjp komisyonu mahsusundan ehli:Yet 

sikaları almaları lfızımdır. 

5 - lsleklıler hu işe ait bilümuın !•nnl evrakı Defterdarlıkta veya 
müdür1ügi..inde okuyabilirler. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Hakimliğinden: 6 - isteklileruı yukarıda yazılı &ün ve gaatte komisyona müracaatıarl 

939/540 olunur. •5902> 

Hukuku Amme namına mukaddl!ma Gedikpaşa Hattat sokak 29 numarada 

ikamet eden hftlen oturduğu mahal meqbul olan mUddeialeyhlerden Şerıfe Ma
delet aleyhine açılan butlan dava.sının neticei m1,;hakemes.inde: Muddeıaleyhle['

den Şerife Madelet diğer miıddcıaleyh Üsküdar kaz.ası Hacı Hasene hatun mahal

lesi Paşalirnanı sokağı 183 No. lu banede kayıtlı ölü Muatala Teviık oglu Meh
met Mhusinin akıl bastalıgı ile malôl bulundu.i:u ve validesi Zekiyeıun rıza ve 
muvafakatini almaksızın evlenditP sabit oldugundan T. K. M. sınin J 12 ci mad

desinin 2 inci fıkrasına tevfikan mezkü.r evliliğin butlanına daır verilen 14/6/940 

tarihli bÜkmil 11yabinin de muddeialeyhJerden Şerife Madeletin llrnmetg5hının 

J'M'Çhuliyetine binaen ıebliC yerine ıeçmek üzere HAm ıurtinin on beo gun mUd

detıe mahkeme djvanhaneainde asılı tutulmasına karar verildiği iliin o1unur. 6037 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Eıu 

No. 
Mevkii Kıyıııeti Cioıi 

253 Gatatada Kemankeş mah. eski 51.853.- . Kredılliyone ban- 10.31' 
guınrllk, yeıu yt:miş sokagı ı, 21 

4, 6, 8, ıo, 12, 14, 16 yenı 2 No. 

kası demekle maruf 

hanın l/4 H. 

Mevkii yukarıda yazılı kredıliyone hanının 1/4 bıssesi kapah zarf ./ 

ve peşin para ile satılacaktır. 

Mtiz.ayede 31 Temmuz 940 carşamba günü saat on dörtte ~bemjz sauf 

misyonu huzurunda yapılacaktır. 

" .6.Wp ve nqiryatı idBft eden BapnuhaniJ'4 . İsteklilerin bir lira mukabilinde bjıer şartname edınerek ahkiimı d3ir#. 

tanzim edilecek teklif mektuplarJDı bildirilen gün ve saatte ıubemiz emı.:ı• ETEM İZZET BENİCE 

Blısıldıtı yer: SON TELGRAF Matbıtaal visine tevdi etmeJeri. •5778, 

( ~ 1 HIRSIZ KiM? i 4>) 
Nerıman hanım neş'eli bir sesle 

soruyor: 
- Demindenberi bahçeden ak

seden sesinizi duyuyorum. N eba
hatle mi konuşuyordunuz?. 

Yazan: lskender F. SERTELLİ 

- Aman efendim, siz farkında 
değilsiniz. Neriman hanımefendi 
de geçen gün ayni sürprizi ben -
denize yaptılar. Bir ak.şanı buraya 
ujiramıştı. Bana: •Dün sabah ra
lıatsızdınız, dejıil mi?. dıye sor
dular. Birdenbire şaşaladım. Ger
çek, o sabah biraz rahatsı.zdım .. 
Odamın pancur !arı o l{iin öğleye 
kadar kapah kalmıştı. 

Nebahat hayretle başını salladı: 
- Maşallah .. M~allah ... Benw 

birşcvden haberim yıok. Aranı.z • 
dakj dostluk meğer pek derinleş. 
mi• 

- Şüphesiz efendim .. O kadar 
derinleşti ki. Şimdi adeta ben
denizi lafa tuttuğunuza bile içer
liyorum doğrusu. Müsaade ediniz 
de kendilerini ziyaret edeyim. Zi
ra merakımdan çatlıyaca.<(ı.m. 

Bir iki adım yürüdü ... 
- Ateşi falan var mı acaba?. 
- Hayıı ... Maamafih, bunu kat-

iyetle söyliyemem. Çünkü somıa. 
dmı. 

- Vah vah. İnsan, annesinin ra
hatsız olduğunu ciğrenir de ate -
şini, :ızbrabını sormaz m1, a gözüm? 

- Endişe edilecek kadar muz.. 
tarip ııörmediğim ~in ... 
Nebah~~ sözünü tamamlıya -

mad1 ... 
Şehsüvar, kendi evine f!iren b'r 

aile reısi sE-rbestisile kapıdan içe
riye da\d! ve merdiven b~ında 

Aşk ve macera romanı: 61 - Evet, iki saat lafa tuttu beni 
kafir kı.z. Buraya gelişimden hiç 

duran hizmetçiye sordu: de memnun değil Rabba. 
- Hanımefendi nerede? - Olabilir_ Menun olmamasını 
Hi:ıımetçi birdenbire şaşaladı: tabii görmijyor musunuz? 
- Hangi hanımefendiyi ı;.oru- - Neden tabii göreyim?!. 

yorsımuz?. - Öyle Y\I· Dünkü vaz'yetınizi 
- Neriman hanımefendiyi so.. çabuk unuttunuz. Dün ona ta1ip 

ruyorum a canım ... Haydi, beni olan siz değil miydiniz?. 
sen de iki saat - Nebahat hanım Şehsüvar başını sallıyarak gül. 
gibi - liifa tubna!. dü: 

Hizmetçi: - Evet amma, o hiidıse artık 
- Müsaade ediniz, beyefendi! maziye ltar~tı. Ben, 6ızin evlen-

dedi. Bir kere haber vereyim de._ mek nıvetinde olduğunuzu bil • 
Öyle ıtiı:iniz. sevdim, kızınıza talip olur rnuy-

- Haydi, çabuk ol .. Seni bek· duın?. 
]emeğe vaktim yok. - Ah, siz yok musunuz, Şehsü-

Hizmetçinin odaya girip çık • var bev! Vallahi eşi bulunmaz bir 
ması bir oldu. erkeksinız!. Allah zekayı, anlayışı, 

Biraz sonra merdiven başından nezaketi size vermiş. 
Şehsüvara aeslendi: - İltifat ediyorsunuz, efendim! 

- Buyurw:ıuz beyefendi. Fakat, bunu ancak siz takdir ede
bildiniz. Kerime hanım efendiye * hala kendimi tanıtmak şerefine na-

" Aşk kurbanları!. » il olamadım. o. bugüne kadar, be. 
nim şalgam, pancar ve havuç fel

Neriman hanım yatağında u • sefelerile uğraştığıma zahiptir. 
ZanmJl!.. Neriman hanım güldii: 
Şehsüvar, karyolanın başucun- - Bu zehabı onun kafasından 

da oturuyor. silemediğinizden müteessir misi • 
Pancurlar hala SınlBlkı kapalı. niz?. 
Yatak odasının loş bir !köşe6in. - Şüphesiz mü~iriın. Ana-

de duran karyolanın ayak ucun· sına taliTl olduğum bir kız. Beni 
daki ,pencerenin biraz arahk ka- neden bcivle tanısın?. Yazıık değil 
lan pancurları, ruzgiırdan hafif mi benim felsefelerime?. 
bkırtrlar yaparak, odadaki k'lmış. - Bence bunun ehemmiyeti 
ııııalara karıı;ıyor .• Şeh.iüvar iD'e - yoktur. J.fademki biz ikimiz bir· 
yus. , birimizi çok anladık. Evlenme.ite 

karar verdik. Nebahatın sô~ 
ve reyin~ ve bilhassa kanaati 
nin dei!i•mesine ne lüzum var (!i 

- Evet. DoğTu ... Fakat, ma 
ki bir evılP yaşıyacağız. Onutl 
na ,garip kanaatler ve manalı f 
k~larla bakımasına taham.miil 
mem do~rusu. 

- Merak etme canım! seı~ 
kanaati eri on un kafasından '' 
silerim. 

- Nasıl ... Çabuk mu sılersil" 
- Öyle ya. Bundan kolaY 

var?. Çünkü, bu bir muziplı~ 
ibaretti. 

- Ne dediniz. .. Muziplik tp 
- Evet. Ben de ilkiınce bi • 

den haberdar değildım. BU~ 
hakikat olarak telakki etmı> 
Fakat, defterinizi okuduktan 
ra, sizin .kıymetinizi ve cevhe 
anladmı. 'I'akdir ettim. Kızım• 
lince ... O sızın felsefe defter 
benim ufak bir ih.ına!im yüı 
den Sadinin eline "eçmış.. O 
sizi Nebahatin gözünden diii~ 
mek için, böyle sacmalarla 
bir defter hazırlayıp Nebahate~ 
ımı.ş. İşte. meselenin bir muıll' 
ten ibaret olduğu bu suretle 
dana çıktı. 
Şehsüvar birdenbire kıpkıf 

oldu: 
- Fakat, bu rezalete siz 11 

meydan ' erdinız? Hiç o1fl'l , 
neden tamir ve tashih etmed1 

Neriman manalı bir tebes;~ 
l!iilümsedi: 

- Lüzum görmedim. Çünl<~ 
tı.k sizi taniamıle anlamış ve 
ziline kestirmiştim. Bu, tesad 
iatifade etmek istedim. 

(De1J4rnı 


